Aneks nr 1
z dnia 28 sierpnia 2015 roku
do Statutu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi
Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie przyjętego uchwałą RP
w dniu 15 września 2015 roku

W rozdz. I & 1 w pkt 3 skreśla się ppkt3.
W rozdz. I & 1 w ppkt 4 skreśla się lit a).
W rozdz. I & 1 ppkt 5 otrzymuje brzmienie: „Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Zduńskiej Dąbrowie prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe.
W rozdz. I & 1 dodaje się ppkt 6, który otrzymuje brzmienie: „Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Zduńskiej Dąbrowie prowadzące kursy doskonalące umiejętności
zawodowe:
a) Kurs inseminatora;
b) Kurs florystyczno – kelnerski;
c) Kurs obsługi kombajnów zbożowych;
d) Kurs stosowania środków ochrony roślin;
e) Kurs obsługi kas fiskalnych;
f) Kurs obsługi wózków widłowych;
g) Kurs prawa jazdy kat. B i T;
h) Kurs nauki jazdy konnej;
i) Kurs badania mleka surowego.
W rozdz. II & 3 w pkt 1 dodaje się ppkt 5, który otrzymuje brzmienie: „Dodatkowe
zajęciaedukacyjne,doktórychzaliczasię:
a) zajęciazjęzykaobcegonowożytnegoinnegoniżjęzykobcynowożytnynauczanywr
amachobowiązkowychzajęćedukacyjnych,októrychmowa
wpkt1;
b) zajęcia,dlaktórychniezostałaustalonapodstawaprogramowa,leczprogramnaucz
aniatychzajęćzostałwłączonydoszkolnegozestawuprogramównauczania.”

W rozdz. II & 3 w

pkt 1 dodaje się pptk 6, który otrzymuje brzmienie:

„Zajęciarewalidacyjnedlauczniówniepełnosprawnych;

W rozdz. II & 3 w

pkt 1 dodaje się pptk 7, który otrzymuje brzmienie:

„Zajęciaprowadzonewramachkwalifikacyjnychkursówzawodowych,”

W rozdz. II & 3 w

pkt 1 dodaje się pptk 8, który otrzymuje brzmienie:

„Zajęciaprowadzonewramachpomocypsychologiczno-pedagogicznej.”
W rozdz. II & 3 w

pkt. 1 dodaje się ppkt 9, który otrzymuje brzmienie:

„Zajęciarozwijającezainteresowaniaiuzdolnieniauczniów.”
W rozdz. III & 6 dodaje się pkt 20, który otrzymuje brzmienie: „Dyrektor szkoły
odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia.”
W rozdz. III & 12 w pkt 5 dodaje się ppkt 7, który otrzymuje brzmienie: „Ustalanie
sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego
nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu
doskonalenia pracy szkoły.”
W rozdz. III & 12 w pkt 6 dodaje się lit h), która otrzymuje brzmienie: „Opiniuje
programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku
szkolnego;
W rozdz. III & 12 w pkt 6 dodaje się lit i), która otrzymuje brzmienie:„Wskazuje
sposób

dostosowania

warunków

przeprowadzania

egzaminu

do

rodzaju

niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości

psychofizycznych

ucznia

uwzględniając

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

posiadane

przez ucznia

W rozdz. III & 12 w pkt 6 dodaje się lit j), która otrzymuje brzmienie:„Opiniuje wniosek
do poradni psychologiczno – pedagogicznej o zdiagnozowanie przyczyn trudności w
nauce

u

uczniów,

którzy

nie

posiadają

wcześniej

wydanej

opinii

w trakcie nauki w szkole podstawowej;”
W rozdz. III & 12 w pkt 6 dodaje się lit k), która otrzymuje brzmienie: „Opiniuje
wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;”
W rozdz. III & 12 w pkt 6 dodaje się lit l), która otrzymuje brzmienie: „Opiniuje
podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których
celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;”
W rozdz. III & 12 w pkt 6 dodaje się lit ł), która otrzymuje brzmienie:„Opiniuje
kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska
kierownicze.”
W rozdz. X & 40 w pkt 3 ppkt 1 zmienia brzmienie: „Ocenianie bieżące z zajęć
edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi
informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez
wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej
się uczyć.”
W rozdz. X & 40 w pkt 3 ppkt 3 zmienia brzmienie: „Każda ocena jest jawna dla
ucznia i jego rodziców oraz słuchacza. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę
szkolną w formie ustnej.”
W rozdz. X & 40 pkt 13 zmienia brzmienie: „Przy ustalaniu oceny z wychowania
fizycznego należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, także
systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach
podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.”

W rozdz. X & 40
z

wykonywania

pkt 14 zmienia brzmienie: „Dyrektor szkoły zwalnia ucznia

określonych

ćwiczeń

fizycznych

na

zajęciach

wychowania

fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez
ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć
komputerowych

lub

informatyki,

na

podstawie

opinii

o

braku

możliwości

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony
w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji tych zajęć uniemożliwia
ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
W rozdz. X & 43 pkt 2 otrzymuje brzmienie: ,,Klasyfikowanie śródroczne uczniów
przeprowadza się w 19 tygodniu nauki, a w przypadku klas programowo
najwyższych, w 15 tygodniu nauki”.
W rozdz. X & 43 pkt 10 zmienia brzmienie: „Uczeń, jego rodzice lub słuchacz mogą
zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna
z zajęć edukacyjnych, a w przypadku ucznia roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłaszasięoddniaustaleniarocznej,awszkole dla
dorosłych

-

semestralnej,ocenyklasyfikacyjnejzzajęćedukacyjnychlubrocznejocenyklasyfikacyjnej
zachowania,niepóźniejjednakniżwterminie2dniroboczychoddniazakończeniarocznych
,awszkoledla dorosłych -semestralnych,zajęćdydaktyczno –wychowawczych.
W rozdz. X & 44 w pkt 1 dodaje się ppkt 1, który otrzymuje brzmienie:„Egzamin
semestralny przeprowadza się w terminie określonym przez dyrektora szkoły.
W rozdz. X & 44 w pkt 1 dodaje się ppkt 2, który otrzymuje brzmienie: „Nauczyciele
prowadzący poszczególne obowiązkowezajęcia edukacyjne na początku każdego
semestruinformują słuchaczy o terminach egzaminówsemestralnych.”
W rozdz. X & 44 w pkt 1 dodaje się ppkt 3, który otrzymuje brzmienie: „Na miesiąc
przed terminem egzaminu semestralnego nauczyciele prowadzący poszczególne

obowiązkowezajęcia

edukacyjne

informują

słuchacza

czyspełnia

warunki

dopuszczenia do egzaminu semestralnego.”
W rozdz. X & 44 skreśla się pkt 4, pkt 5, pkt 6 i pkt 8.
W rozdz. X & 44 pkt 12 zmienia brzmienie: „Dyrektor szkoły dla dorosłych może
zwolnić słuchacza powtarzającego semestr z realizacji obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, z których uzyskał poprzednio pozytywną semestralną ocenę
klasyfikacyjną. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona” oraz podstawę prawną
zwolnienia.”
W rozdz. XI & 52 dodaje się pkt 5, który otrzymuje brzmienie: „Uczeń
ma możliwości kontynuowania nauki języka obcego nowożytnego, nauczanego
w szkole, z której uczeń przechodzi. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym
zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego,
przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza
nauczyciel danego języka obcego nowożytnego, wyznaczony przez dyrektora
szkoły,

a

w

przypadku

braku

nauczyciela

danego

języka

obcego

nowożytnego – nauczyciel zatrudniony w innej szkole wyznaczony przez dyrektora
tej szkoły.

W rozdz. XI & 52 dodaje się pkt 6, który otrzymuje brzmienie: „ Nadrzędna zasada
dotycząca przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły publicznej do innego typu
szkoły publicznej stanowi, że o przyjęciu ucznia decyduje dyrektor szkoły, do której
uczeń przechodzi”.

