Uchwała nr 41
Rady Pedagogicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 27. 08. 2018 r.
w sprawie zmian w Statucie
Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej
na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.
z 2017 r. poz. 59) uchwala się co następuje:
§1
W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian:
1. § 66 ust. 2 pkt 1 podpunkt a otrzymuje nowe brzmienie o treści:
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności
z danego przedmiotu określone programem nauczania, oraz
2.

83 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie o treści:

Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem:
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej
bardzo dobrą ocenę z zachowania.
2) do Złotej Księgi wpisywane są nazwiska uczniów kończących szkołę, którzy
w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskali średnią co najmniej 5.00 i wzorowe
zachowanie.
3. § 85 ust. 1 pkt. 5 otrzymuje nowe brzmienie o treści:
Inne czynności, a w szczególności: opiekę nad pracowniami, organizacjami, prowadzenie
kroniki, protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej, przygotowywanie uroczystości oraz
wszystkie formy aktywności nauczyciela nie uwzględnione w arkuszu organizacyjnym,
szkoły i nieobjęte pensum nauczyciela oraz niezwiązane z przygotowaniem się do zajęć,
samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
4. § 86 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie o treści:
1. Dyrektor Szkoły:
1) powierza każdy oddział szczególnej opiece jednemu z nauczycieli uczących
w oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą klasy”
2) ma prawo wydać polecenie służbowe wychowawcy bądź nauczycielowi
dotyczące zadań/czynności wynikających z zakresu różnorakich potrzeb uczniów
lub szkoły.

5. Wszędzie, gdzie w Statucie pojawia się zapis „uczeń z upośledzeniem
umysłowym” wprowadza się zapis „uczeń z niepełnosprawnością intelektualną”.
§2
Rada Pedagogiczna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała zaproponowane zmiany
w Statucie Szkoły
§3
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały
Dyrektor Szkoły
Maria Mlak
(przewodniczący Rady Pedagogicznej)

Uchwała nr 18
Rady Pedagogicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 10. 01. 2019 r.
w sprawie zmian w Statucie
Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej
na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.
z 2017 r. poz. 59) uchwala się co następuje:
§1
W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian:
1. § 22 dopisuje się ustępy:
3. Dyrektor Szkoły powołuje co roku, wśród nauczycieli opiekuna Szkolnego
Wolontariatu.
4. Opiekun Szkolnego Wolontariatu składa do Dyrektora Szkoły plan pracy na dany rok
szkolny do 15 września .
5. Każdorazowy udział Szkolnego Wolontariatu w akcjach ogólnopolskich, czy na rzecz
środowiska lokalnego musi uzyskać zgodę Dyrektora Szkoły.
6. Działalność Szkolnego Wolontariatu może być wspierana przez:
a) wychowawców oddziałów wraz z ich klasami;
b) nauczycieli i innych pracowników Szkoły;
c) rodziców, Radę Rodziców;
d) inne osoby i instytucje.
7. Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania Szkolnego Wolontariatu reguluje
odrębny regulamin.
§2
Rada Pedagogiczna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała zaproponowane zmiany
w Statucie Szkoły
§3
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały
Dyrektor Szkoły
Maria Mlak
(przewodniczący Rady Pedagogicznej)

Uchwała nr 31
Rady Pedagogicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 21. 08. 2019 r .
w sprawie zmian w Statucie
Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej
na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się co następuje:
§1
1. § 74 w ustępie 1 punkt 2 ma brzmienie:
Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania wyraża opinię społeczności szkoły
o uczniu i powinna być oparta na co najmniej trzech ocenach bieżących. Wychowawca klasy
ocenia ucznia w tym zakresie co miesiąc i bierze pod uwagę przy wystawianiu oceny
śródrocznej i rocznej wszystkie comiesięczne oceny. Wychowawca zasięga również opinii
innych nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
§§ 2

Rada Pedagogiczna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała zaproponowane zmiany
w Statucie Szkoły
§3
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały
Dyrektor Szkoły
Maria Mlak
(przewodniczący Rady Pedagogicznej)

Uchwała nr 7
Rady Pedagogicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 16.09.2019 r.
w sprawie zmian w Statucie
Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej
na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.
z 2017 r. poz. 59) uchwala się co następuje:
§1
1. W § 68 ustęp 3 dopisuje się punkt 3 o brzmieniu:
Zasada ta nie obowiązuje w przypadku: lekcji powtórkowych, zapowiedzianych form
sprawdzianu wiadomości, trzech ostatnich tygodni przed konferencją klasyfikacyjną
śródroczną i roczną.

§2
Rada Pedagogiczna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała zaproponowane zmiany
w Statucie Szkoły
§3
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały
Dyrektor Szkoły
Maria Mlak
(przewodniczący Rady Pedagogicznej)

