
Aneks nr 3 

 

do Statutu Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu 

 

I. Podstawa prawna wprowadzenia zmian w Statucie Technikum: 

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 roku, poz.59 ze 

zmianami), art. 72, ust.1. 

 

II. Zmiany w Statucie Technikum 

 

1. par .24, ust.3; skreślenie pkt.1) o treści:” główny księgowy”. 

 

2. par .35, ust.4; dodanie pkt. od 1) do 5) w brzmieniu: 

 

pkt. 1): „w ciągu jednego dnia lekcyjnego uczniowie mogą mieć tylko jedną 

pisemną formę sprawdzania wiadomości i umiejętności z zakresu powyżej trzech 

ostatnich lekcji; w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy tego typu prace”, 

 

pkt. 2): „dopuszczalna jest dowolna liczba pisemnych form sprawdzania 

wiadomości i umiejętności, obejmujących zagadnienia najwyżej z trzech ostatnich 

zajęć lekcyjnych”, 

 

pkt. 3): „nauczyciel ma obowiązek z tygodniowym wyprzedzeniem odnotować w 

dzienniku elektronicznym, uzgodnione z uczniami, terminy prac pisemnych, które 

obejmują wiadomości i umiejętności powyżej trzech ostatnich zajęć lekcyjnych”, 

 

pkt. 4): „zapowiedziane prace pisemne, które nie odbyły się z powodu 

nieobecności klasy, zmiany terminu na prośbę klasy lub nieobecności nauczyciela, 

automatycznie przenoszone są na najbliższe zajęcia wynikające z planu zajęć 

lekcyjnych, niezależnie od ilości zapowiedzianych prac pisemnych na dany dzień”, 

 

pkt. 5): „naruszenie przez ucznia zasady samodzielności w trakcie sprawdzania 

postępów i osiągnięć edukacyjnych jest równoznaczna z dyskwalifikacją jego 

pracy, tj. wystawieniem przez nauczyciela oceny niedostatecznej”. 



 

3. par.35, ust. 6; dodanie pkt. 1) w brzmieniu: „za nieobecność na pracy pisemnej 

uczeń nie otrzymuje oceny niedostatecznej; nieobecność ucznia na pracy 

pisemnej zostaje odnotowana w dzienniku symbolem: „nb”; uczeń w takiej 

sytuacji ma obowiązek w terminie 10 dni roboczych uzgodnić z nauczycielem 

termin zaliczenia zaległego materiału; nauczyciel określa termin zaliczenia zaległej 

pracy. 

Niezgłoszenie się przez ucznia w wyznaczonym przez nauczyciela terminie lub 

niezaliczenie zaległego materiału skutkuje otrzymaniem przez ucznia oceny 

niedostatecznej”. 

 

4. par. 49, ust. 2, pkt. 1) dodanie litery: a) w brzmieniu: „10 godzin opuszczonych 

bez usprawiedliwienia upoważnia wychowawcę do ukarania ucznia ustnym 

upomnieniem na forum klasy z wpisem uwagi do e-dziennika”. 
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