
Aneks nr 2 

z dnia 21 listopada 2016 roku 

do Statutu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej  

w Zduńskiej Dąbrowie przyjętego uchwałą RP  

w dniu 21 listopada 2016 roku 

 

 

1. Podstawa prawna otrzymuje brzmienie: 

1. Konstytucja RP  z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483). 

2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 

listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);  

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity:  tj. Dz.U.   

z 2015 r., poz. 2156 ze zm. ) 

4. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów szkół                            

i placówek (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).   

5. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ramowych planów  

nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 ze zmianą z dniu   

11 lutego 2014 r. Dz. U. z 2014 r., poz. 251). 

6. Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów 

państwowych i innych druków szkolnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 893). 

7. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U.  

z 2014 r., poz. 1170). 

8. Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego 

oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach 

świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie 

prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. , poz. 395). 

9. Rozporządzenie MEN  z dnia 25  marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach  

i szkołach (Dz. U. z 2014 r., poz. 478) 



10. Rozporządzenie MEN  z dnia  25  czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego  

i egzaminu maturalnego   (Dz. U. z 2015 r., poz. 959). 

11. Rozporządzenie MEN  z dnia  31  grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych 

warunków przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły do innego typu szkoły 

publicznej (Dz. U. z  2015 r., poz. 24). 

12. Rozporządzenie MEN  z dnia 7  lipca  2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na 

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe   

(Dz. U. z 2014 r., poz. 902). 

13. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego   

(Dz. U. z 2015  r., poz. 1270)  

14. Rozporządzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół  

(Dz. U. z 2015  r., poz. 1214)  

15.  Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji 

wychowania dla bezpieczeństwa (Dz. U. z 2009 r. Nr 168,  

16. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U.  

z 2014 r., po. 498) 

17. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 

1118). 

18. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:    

Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z ostatnią zmianą z 29 sierpnia 2014 r. – Dz. U.  

z 2014 r., poz. 1232). 

19. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych   (Tekst jednolity: 

Dz. U. z 2016 r., poz. 922)  

20. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.  

z 2013 r., poz. 885 z ostatnimi  zmianami  w 2014 r.  – Dz. U. z 2014 r., poz. 379  

i 911). 

21. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej 

oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 ze 

zm. w 2014 r. , poz. 803). 



22. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania 

dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r., poz. 1157). 

23. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U.  

z 2015  r., poz. 843). 

24. Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie  i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 1113). 

25. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania     

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532). 

26. Rozporządzenie MENiS z dnia 8  listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu 

organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa  

i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516  ze zm. w 2014 r. , poz. 1150). 

27.  Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny                        

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 

69).  

28. Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form 

realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2009 

r. Nr 139, poz. 1131).  

29. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne 

szkoły i placówki  (Dz. U. z 2011 r. Nr 176, poz. 1051). 

30. Rozporządzenie MEN z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu 

udzielania zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, 

poz. 28). 

31. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form 

działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych 

uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226). 

32. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

(Dz. U.  z 2011 r. Nr 149, poz. 887). 



33. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 

r. Nr 180, poz. 1493). 

34. Rozporządzenie MEN  z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie  zakresu i form 

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 

edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. 

U. z 2015 r.,  poz. 1250). 

35. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Tekst jednolity: 

Dz. U. z 2015r., poz. 583) 

36.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 

jednolity:  Dz. U. z 2013  r.,  poz. 267).  

37. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 

r., poz. 191). 

38. Rozporządzenie MEN z dnia 17 grudnia  2010  r. w sprawie podstawowych warunków 

niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, 

wychowawczych      i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, 

poz. 23). 

2. W rozdz. IV § 18 dodaje się  pkt. 15, który otrzymuje brzmienie: Zajęcia 

dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym powszednim 

dniu września,  a kończą się w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli 

pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia w szkole rozpoczynają 

się w najbliższy poniedziałek po dniu  pierwszego września. 

3. W rozdz. IV § 24 pkt. 9 zmienia brzmienie: „Do średniej ocen ucznia wlicza się 

zarówno ocenę uzyskaną z religii jak i etyki. Oceny z religii/etyki nie mają wpływu 

na promocję ucznia”. 

4. W rozdz. VI § 29 pkt 4 ppkt 10, otrzymuje brzmienie: „prowadzenie dokumentacji 

pedagogicznej przedmiotu, zajęć w internacie, zajęć dodatkowych i kół zainteresowań, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.” 

5. W rozdz. IX § 36  pkt 5 w  ppkt 3 skreśla się: ‘’lub kierownika internatu”. 

6. W rozdz. IX § 36  pkt 5 w  ppkt 4 skreśla się: ,,lub kierownika internatu”. 

7. W rozdz. IX § 36  pkt 5  ppkt 5 zmienia brzmienie: ,,ucznia można skreślić z listy 

uczniów za:”.  



8. W rozdz. IX § 36  pkt 5 dodaje się ppkt 6, który otrzymuje brzmienie: Uczeń, który w 

cyklu kształcenia otrzymał trzecią naganę dyrektora szkoły zostaje uchwałą   

RP skreślony z listy uczniów. 

9. W rozdz. X § 47 w pkt. 1 dodaje się ppkt.2, który otrzymuje brzmienie: „Uczeń, który 

w jednej szkole otrzymał co najmniej dwa razy z rzędu naganną ocenę zachowania, 

mimo, iż uzyskał klasyfikacyjne oceny roczne wyższe od oceny niedostatecznej może 

uchwałą Rady Pedagogicznej nie otrzymać promocji do klasy programowo wyższej lub 

nie  ukończyć szkoły. Rada Pedagogiczna może podjąć taką uchwałę gdy uczeń:  

a) nie korzysta z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

b) prezentuje wyjątkowo lekceważący stosunek do nauczycieli i zespołu; 

c) zachowuje się nieobyczajne; 

d) stwarza sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu innych uczniów; 

e) stosuje przemoc psychiczną, znęca się nad innymi. 

10. W rozdz. X § 47 w pkt. 1 dodaje się ppkt 3, który otrzymuje brzmienie: Uczeń, który 

nie spełnił warunków określonych w ppkt 2, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

 

 

 

 

 

 

 

 


