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Zmiany w Statucie Zespołu Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego 
w Jaśle 

 
1. 
Po § 1 ust.1 pkt 11) dodaje się pkt 12) w  brzmieniu: 

 „12)  specyficznych trudnościach w uczeniu się - należy przez to rozumieć trudności 
w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają 
trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich 
funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane 
schorzeniami neurologicznymi.” 

 
2. 

Po pkt 17) w  § 9 ust.2 dodaje się pkt 18)  w brzmieniu: 
„18) wyraża zgodę na realizację obowiązku nauki poza szkołą.” 

3. 
Po pkt 12) w  § 9 ust.4 dodaje się pkt 13)  w brzmieniu: 
„13) Opiniowanie przedstawionych przez dyrektora propozycji realizacji dwóch 
godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego .” 

 
4. 

Po ust.4 w § 9 dodaje się ust. 4a w  brzmieniu: 
 „4a.   
-wydawanie zgody na uruchomienie oddziału międzynarodowego, 
-cofnięcie zgody na uruchomienie oddziału międzynarodowego.” 

5. 
11§ otrzymuje  brzmienie: 

„1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji 
roku szkolnego. 
2. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku gdy  rada nie 
została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, 
biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może, w 
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danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych, w wymiarze dla:  
1) zasadniczej szkoły zawodowej - do 6 dni, 
2) technikum - do 10 dni. 
3. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa 
w ust. 2, mogą być ustalone:  
1) w dni, w których w szkole odbywa się odpowiednio:  
a) egzamin maturalny, 
b) etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, 
2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, 
określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub 
związków wyznaniowych, 
3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami 
społeczności lokalnej. 
4. Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów 
oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym 
dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których 
mowa w ust. 2.  
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni 
wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 2, 
dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkoły lub 
placówki, w której rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i 
samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne 
dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem 
zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.  
6. W dniach, o których mowa w  ust. 2, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć 
wychowawczo-opiekuńczych.  
7. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) o 
możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych 
organizowanych w dniach, o których mowa w  ust. 2. „ 
 

6. 
§ 19 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W Zespole funkcjonują pracownie szkolne: 
1) komputerowe 
2) fizyczno-chemiczno-biologiczna 
3) ćwiczeń praktycznych 
 

7. 
Po pkt 10) ust.2 w § 20 dodaje się pkt 11) , 12) 13) w  brzmieniu: 
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„11) realizować obowiązek indywidualizacji pracy z uczniem, realizowanej w 
różnych formach zajęć edukacyjnych, 
12) stosować w procesie kształcenia ucznia ze specyficznymi potrzebami, oprócz 
zaleceń z orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, ustaleń zawartych w 
opracowanym dla ucznia indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 
Nauczyciel ma obowiązek dostosować plan działań wspierających do 
indywidualnych potrzeb ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 
indywidualnego nauczania lub opinię poradni. 
13) realizować zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i 
zainteresowania uczniów.” 
 

8. 
§ 20 ust.3, 3a otrzymują brzmienie: 

„3. 
1) Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników 
dopuszczonych do użytku szkolnego.  
2) Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania. Dyrektor szkoły, 
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole 
zaproponowany przez nauczyciela program nauczania.  
3)  Dopuszczone do użytku w danej szkole programy nauczania stanowią szkolny 
zestaw programów nauczania. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za 
uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy 
programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego, a 
także całości podstawy programowej kształcenia w zawodzie ,podstawy 
programowej kształcenia w profilu kształcenia ogólnozawodowego.  
4) Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw 
podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.  
5) Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, , w drodze decyzji 
administracyjnej, dopuszcza do użytku szkolnego podręczniki.  
6) Warunki dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego określają odrębne 
przepisy. 
7) Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, 
zwany dalej "programem nauczania ogólnego", program nauczania dla zawodu 
oraz program nauczania dla profilu kształcenia ogólnozawodowego, zwany dalej 
"programem nauczania dla profilu", dopuszcza do użytku w szkole dyrektor szkoły, 
na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.  
8) Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego, program 
nauczania dla zawodu albo program nauczania dla profilu opracowany 
samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również 
zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program 
opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami.  
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9) Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania ogólnego, program 
nauczania dla zawodu albo program nauczania dla profilu powinien być 
dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.  
3a. 
1) Program nauczania ogólnego obejmuje co najmniej jeden etap edukacyjny i 
dotyczy przedmiotu, ścieżki edukacyjnej, bloku przedmiotowego lub ich części i 
może być dopuszczony do użytku w danej szkole, jeżeli:  
a) stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych 
ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w 
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 
poszczególnych typach szkół, lub zadań, które mogą być realizowane w ramach 
zajęć dodatkowych, określonych w przepisach w sprawie ramowych statutów 
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół albo w dotychczasowej podstawie 
programowej kształcenia ogólnego; 
b) zawiera:  
- szczegółowe cele kształcenia i wychowania, 
- treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego, 
- sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości 
indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz 
warunków, w jakich program będzie realizowany, 
- opis założonych osiągnięć ucznia, a w przypadku programu nauczania ogólnego 
uwzględniającego dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego - 
opis założonych osiągnięć ucznia z uwzględnieniem standardów wymagań 
będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, określonych w 
przepisach w sprawie standardów wymagań będących podstawą 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, 
- propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia; 
c) jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym. 
2) Przed dopuszczeniem programu nauczania ogólnego do użytku w danej szkole, 
dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii:  
a) nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie 
wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których 
program jest przeznaczony, lub 
b) konsultanta lub doradcy metodycznego, lub 
c) zespołu nauczycielskiego, zespołu przedmiotowego lub innego zespołu 
problemowo-zadaniowego. 
3) Opinia, o której mowa w pkt 2), zawiera w szczególności ocenę zgodności 
programu nauczania ogólnego z podstawą programową kształcenia ogólnego i 
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dostosowania programu do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest 
przeznaczony. „ 

 
9. 
W § 20 po ust. 3a dopisuje się ust. 3b. o brzmieniu: 

„3b. Program nauczania dla zawodu oraz program nauczania dla profilu może być 
dopuszczony do użytku w danej szkole, jeżeli:  
1) stanowi zbiór usystematyzowanych, celowych układów umiejętności i treści 
nauczania, ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie albo w 
podstawie programowej kształcenia w profilu kształcenia ogólnozawodowego, 
określonych odpowiednio w przepisach w sprawie podstaw programowych 
kształcenia w zawodach oraz w przepisach w sprawie podstawy programowej 
kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego, wraz ze wskazówkami 
dotyczącymi realizacji procesu kształcenia i oceniania osiągnięć edukacyjnych 
ucznia; 
2) zawiera:  
a) programy nauczania poszczególnych przedmiotów zawodowych, bloków 
tematycznych, modułów lub innych układów treści, obejmujące:  
- szczegółowe cele kształcenia określające wiadomości i umiejętności, które 
powinny być opanowane przez ucznia, 
- treści kształcenia w formie haseł programowych, powiązane ze szczegółowymi 
celami kształcenia, 
- wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu, 
- propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia, 
b) propozycje planu lub planów nauczania dla zawodu albo profilu kształcenia 
ogólnozawodowego opracowane na podstawie ramowych planów nauczania, 
określonych w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 
publicznych; 
3) jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym. 
4) Program nauczania dla zawodu może uwzględniać umiejętności i treści 
specjalizacji w zawodzie, jeżeli podstawa programowa kształcenia w zawodzie 
przewiduje możliwość wprowadzenia specjalizacji.  
5) Przed dopuszczeniem programu nauczania dla zawodu albo programu 
nauczania dla profilu do użytku w danej szkole, dyrektor szkoły może zasięgnąć 
opinii:  
a) zespołu nauczycieli przedmiotów zawodowych właściwych dla danego zawodu 
lub profilu kształcenia ogólnozawodowego lub 
b) konsultanta lub doradcy metodycznego, lub 
c) specjalistów z zakresu danego zawodu lub profilu kształcenia 
ogólnozawodowego, w szczególności pracodawców, przedstawicieli stowarzyszeń 
zawodowych i pracowników naukowych. 
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6) Opinia, o której mowa w pkt 5), zawiera w szczególności ocenę zgodności 
programu nauczania dla zawodu albo programu nauczania dla profilu z podstawą 
programową kształcenia w zawodzie albo podstawą programową kształcenia w 
profilu kształcenia ogólnozawodowego.” 

 
10. 
§ 33 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, 
dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 31 ust. 1 pkt 1, do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w 
uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 
2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 31 ust. 1 pkt 1, do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 
stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 
wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o 
której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 
zwanej dalej "ustawą". 
3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań 
edukacyjnych, o których mowa w § 31 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego 
orzeczenia. 
4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod 
uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 
wynikających ze specyfiki tych zajęć. 
5.  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, technologii 
informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia 
ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza - na czas określony w tej opinii. 
6. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, technologii 
informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny 
klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 
wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona". 
7.  Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie 
opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej 
zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką 
dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z 
autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 
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8. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 7, posiadającego orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z 
nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 
9. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo 
"zwolniona". 
10. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć 
edukacyjnych w blok przedmiotowy, odrębnie ocenia się poszczególne zajęcia 
edukacyjne wchodzące w skład tego bloku.” 

 
11. 
W § 35 ust.1, 3 słowa „ust. 3 oraz ust.6” zastępuje się słowami : „ust. 4 oraz ust.9” 
 
12. 
W §35 ust.4 skreśla się słowo: „niedostatecznych” a  dopisuje : „klasyfikacyjnych z 
zajęć edukacyjnych i zachowania.” 
 
13. 
W § 39 ust.4 słowa : „po raz drugi” zastępuje się słowami: „ co najmniej dwa razy” 
 
14. 
§ 39 ust.5 zostaje uchylony 

 
15. 
§ 44 ust.1 otrzymuje brzmienie: 
 „1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr 
programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny 
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 39 ust. 4 i 5 „ 

 
16. 

Po § 45 ust.8 dodaje się ust. 10  w brzmieniu: 
„10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr).” 

  
17. 
§ 43 ust.3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,, przeprowadza się nie później niż w 
terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin 
sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 
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w czasie sprawdzianu  mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice 
(prawni opiekunowie) ucznia.” 

 
18. 
W § 43 ust.6 po słowie ”oceny” a przed „.” Dodaje się słowa: „ z wyjątkiem 
niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 
która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego” 
 
19. 
§ 42 ust.5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 
dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 
klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).” 
 
20. 
W § 42 ust.7 skreśla się słowa: „nie później niż na 5 dni przed klasyfikacyjnym 
posiedzeniem Rady Pedagogicznej” 
 
21. 
W § 42 ust.8 skreśla się słowo:  „usprawiedliwionej” oraz dopisuje pkt 1) w brzmieniu: 
„1) w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze 
obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.” 
 
22. 
§ 42 ust.12 otrzymuje brzmienie: 
„12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 
zawierający : 
1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 8, a w przypadku egzaminu 
klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 9 - skład 
komisji; 
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.” 
 
23. 
§ 42 ust.13 otrzymuje brzmienie: 
„13. Uczeń(słuchacz), który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do 
egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 
dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.” 
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24. 
§ 42 ust.14 otrzymuje brzmienie: 
„14. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych 
zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana".” 
 
25. 
§ 43 ust.7 otrzymuje brzmienie: 
 „7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:  
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  
a) skład komisji, 
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 
c) zadania (pytania) sprawdzające, 
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:  
a) skład komisji, 
b) termin posiedzenia komisji, 
c) wynik głosowania, 
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu, o którym mowa, 
dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 
ucznia. 

 
26. 
§ 44 ust.1 otrzymuje brzmienie: 
„1. uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr 
programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny 
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem §39 ust.4.” 

 
27. 
Po § 44 ust.3 dodaje się ust. 4 w  brzmieniu: 
„4. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć 
edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł 
laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 
bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo 
uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 
otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.” 
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28. 
§ 45 ust.4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy 
przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.” 

 
29. 
§ 45 ust.8 otrzymuje brzmienie: 
 „8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 
zawierający:  
1) skład komisji; 
2) termin egzaminu poprawkowego; 
3) pytania egzaminacyjne; 
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
 
30. 
Po ust.10 w § 45 dodaje się ust. 11 w  brzmieniu: 
 „11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden 
raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej 
(semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z 
jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe 
zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie 
programowo wyższej (semestrze programowo wyższym).” 
 
31. 
§ 46 ust.1 – 7 otrzymują brzmienie: 
„ 1. W szkole dla dorosłych oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych według skali, 
o której mowa w § 38 ust. 1, ustala się po każdym semestrze. Oceny klasyfikacyjne z 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych stanowią podstawę do promowania 
słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego szkoły.  
2. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze.  
3. Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych są egzaminy 
semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania.  
4. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie 
stacjonarnej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 
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50% czasu przeznaczonego na te zajęcia, oraz uzyskał z tych zajęć oceny uznane za 
pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.  
5. W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela 
prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, pracę kontrolną. Warunkiem 
dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny 
uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.  
6. W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest 
obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego 
odpowiednio konsultacje lub jednostkę modułową, drugą pracę kontrolną. 
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy 
kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.  
7.  
1) Egzamin semestralny w szkole dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego i 
matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć 
edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej, z zastrzeżeniem § 47 
ust. 1.  
2) Oceny z części pisemnej i części ustnej egzaminów semestralnych, o których 
mowa w pkt 1), ustala się według skali, o której mowa w § 38 ust. 1.  
3) Egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego.  
4) Słuchacz w szkole dla dorosłych, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił 
do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie 
dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.  
5) Termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie później 
niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 
31 sierpnia. „ 
 
32. 
§ 47 ust.1 – 4 otrzymują brzmienie: 
 „1. W szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych prowadzących kształcenie 
zawodowe słuchacz zdaje w semestrach I -IV egzamin semestralny, w formie 
pisemnej, z jednego przedmiotu zawodowego, a w semestrach programowo 
wyższych - z dwóch przedmiotów zawodowych.  
1) Wyboru przedmiotów zawodowych, o których mowa w ust. 1, dokonuje rada 
pedagogiczna. Decyzję w tej sprawie podaje się do wiadomości słuchaczy na 
pierwszych zajęciach w każdym semestrze.  
2. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie spełnił warunków określonych 
odpowiednio w § 46 ust. 4-6, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i 
zostaje skreślony z listy słuchaczy.  



Zmiany w Statucie Zespołu Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego 
w Jaśle 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 45-XVII/10 Strona 12 

 

3. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie zdał egzaminu poprawkowego, o którym 
mowa w ust. 3 pkt 6), 7), 8), nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i 
zostaje skreślony z listy słuchaczy.  
1) Dyrektor szkoły dla dorosłych może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na 
pisemny wniosek słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, 
złożony w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych.  
2) Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. 
W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady 
pedagogicznej może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie 
kształcenia w danej szkole.  
3) Słuchacz szkoły dla dorosłych może być zwolniony z części ustnej egzaminu 
semestralnego, o którym mowa w § 46 ust. 3, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu 
otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na 
zajęciach i uzyskał oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego 
oceniania.  
4) Zwolnienie, o którym mowa w pkt 3), jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu 
semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny 
klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z części pisemnej egzaminu 
semestralnego.  
5) Egzaminy semestralne przeprowadza się w szkole, w trybie określonym w statucie 
szkoły.  
6) Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku 
uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych. 
Przepisy § 46 ust.7 stosuje się odpowiednio.  
7) Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze.  
8) Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia 
edukacyjne po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego i po 
zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.  
4.  
1) Słuchaczowi szkoły dla dorosłych powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat 
od daty przerwania nauki zalicza się te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których 
uzyskał poprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną wyższą od oceny 
niedostatecznej, i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia.  
2) Słuchaczowi szkoły dla dorosłych, który w okresie 3 lat przed rozpoczęciem nauki 
w szkole zdał egzaminy eksternistyczne z zakresu poszczególnych obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, zalicza się te zajęcia 
i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na nie.  
3) W przypadku zwolnienia, o którym mowa w pkt 1), w dokumentacji przebiegu 
nauczania wpisuje się odpowiednio "zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia" 
lub "zwolniona z obowiązku uczęszczania na zajęcia" oraz podstawę prawną 
zwolnienia.  
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4) W przypadku zwolnienia, o którym mowa w pkt 2, w dokumentacji przebiegu 
nauczania wpisuje się odpowiednio "zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia" 
lub "zwolniona z obowiązku uczęszczania na zajęcia" oraz podstawę prawną 
zwolnienia. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem semestralnej oceny 
klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych zgodnej z oceną uzyskaną w wyniku 
egzaminu eksternistycznego. „ 
 
33. 
Po § 47 dopisuje się §47a. 
„§47a  
1.Dyrektor szkoły dla dorosłych:  
1) zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości, 
jeżeli przedłoży on:  
a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania tytułu 
zawodowego (lub świadectwo równorzędne), wydane po zdaniu egzaminu 
kwalifikacyjnego, lub świadectwo czeladnika albo dyplom mistrza - w zawodzie, w 
którym się kształci,  
b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w 
zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki 
zawodu, przewidzianemu dla danego zawodu; 
2) może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w części, 
jeżeli przedłoży on:  
a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania tytułu 
zawodowego (lub świadectwo równorzędne), wydane po zdaniu egzaminu 
kwalifikacyjnego, lub świadectwo czeladnika albo dyplom potwierdzający 
kwalifikacje w zawodzie lub dyplom mistrza - w zawodzie wchodzącym w zakres 
zawodu, w którym się kształci, 
b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w 
zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki 
zawodu, przewidzianemu dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się 
kształci, 
c) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w 
zawodzie, w którym się kształci, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w 
którym się kształci; 
3) zwalnia słuchacza szkoły policealnej z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych 
"Podstawy przedsiębiorczości", jeżeli przedłoży on świadectwo ukończenia szkoły 
dającej wykształcenie średnie, z którego wynika, że zrealizował on te zajęcia. 
2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, przedkłada się dyrektorowi 
szkoły w każdym semestrze, w którym słuchacza obowiązuje odbycie praktycznej 
nauki zawodu.  
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3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może nastąpić po ustaleniu przez 
dyrektora szkoły wspólnego zakresu umiejętności zawodowych dla zawodu, w 
którym słuchacz się kształci, i dla zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu.  
4. Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki 
zawodu, jest obowiązany uzupełnić pozostałą część praktycznej nauki zawodu w 
sposób i w trybie określonych w statucie szkoły.  
5. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości lub w części z obowiązku odbycia 
praktycznej nauki zawodu w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się, 
odpowiednio, "zwolniony w całości z praktycznej nauki zawodu" lub "zwolniony w 
części z praktycznej nauki zawodu" oraz podstawę prawną zwolnienia.  
6. Słuchacz kończy szkołę ponadgimnazjalną jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, 
na którą składają się semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych uzyskane w semestrze programowo najwyższym oraz semestralne 
oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 
zakończyła się w semestrach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał 
oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej;” 

 
34. 
§ 48 ust.1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Uczeń kończy szkołę  jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się 
roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) i 
roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach 
programowo niższych) w szkole danego typu, z uwzględnieniem § 44 ust.4, uzyskał 
oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z 
zastrzeżeniem § 39 ust.4” 
 
35. 
§ 49 ust.1-2 otrzymują brzmienie: 
„1. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której 
mowa w § 48 ust.1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co 
najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.  
2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo 
etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny 
uzyskane z tych zajęć. „ 

  Przewodniczący Rady 
Pedagogicznej 

Dorota Czernecka 
Dyrektor 
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