
 

Aneks nr 1 

 

UCHWAŁA Nr  15/2020/2021 
RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących  

im. M. Dąbrowskiej w Jarosławiu  
z dnia 14 września 2020r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do statutu (Liceum nr 8 i Technikum nr 3) Zespołu 

Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Dąbrowskiej w Jarosławiu  

 
Na podstawie art. 72 ust. 1 w związku z art. 82 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- 

Prawo oświatowe  (Dz .U. z 2021 r. poz. 1082 ) oraz  § 13 ust. 2 pkt 12 statutu   
uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

W treści Statutu (Liceum nr 8 i Technikum nr 3) Zespołu Szkół Ekonomicznych 

i Ogólnokształcących im. M. Dąbrowskiej w Jarosławiu wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W treści Statutu:  Dział II, Rozdział 4, § 9, pkt.4. dodano słowa w następującym 

brzmieniu: „wykorzystuje się dziennik elektroniczny oraz „. 

2. W treści Statutu:  Dział II, Rozdział 4, § 9, dodano pkt. 5 w następującym brzmieniu:  

„Rodzic ma obowiązek systematycznego (przynajmniej raz 

w tygodniu) monitorowania postępów dziecka poprzez dziennik elektroniczny” . 

3. Pozostałe punkty § 9 otrzymują kolejny numer porządkowy. 

4. W treści Statutu:  Dział II, Rozdział 4, § 9, pkt. 6 dodano podpunkty 2) i 3) 

w następującym brzmieniu:  

 „2) o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych rodzic zostaje 

poinformowany przez dziennik elektroniczny; rodzic ma obowiązek wysłać 

informację zwrotną przez dziennik elektroniczny do wychowawcy klasy, iż zapoznał 

się z tymi ocenami;   

3) o ustalonej ocenie śródrocznej informuje się poprzez dziennik elektroniczny, 

i dodatkowo na zebraniu rodziców po I okresie;  

5. W treści Statutu:  Dział VII, Rozdział 1, § 44. dodano punkt 4a) w następującym 

brzmieniu:  

„Wagi ocen stosowane w szkole: 

Waga 3  Waga 2  Waga 1 

godzinne samodzielne 

sprawdziany wiedzy:  

1. sprawdzian  

2. wypracowanie  

3. arkusz maturalny  

4. zadanie egzamin 

zawodowy  

5. udział w konkursie 

krótkie sprawdziany, 

odpowiedź ustna lub 

pisemna, oraz sprawdzenie 

wiedzy uczniów przed 

maturą/egzaminem 

zawodowym:  

1. kartkówka  

2. odpowiedź 

inne:  

1. aktywność  

2. zadanie domowe  

3. ćwiczenie  

4. referat 

„ 



     2. Pozostałe ustępy § 44 otrzymują kolejny numer porządkowy. 

6. W treści Statutu:  Dział II, Rozdział 4, § 9, pkt.17 zamieniono słowo: „dzień” na słowo 

„tydzień „. 

 

§  2. 

Rada Pedagogiczna pozytywnie opiniuje i przyjmuje zmiany w treści Statutu (Liceum nr 8 

i Technikum nr 3) Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Dąbrowskiej 

w Jarosławiu 

§  3. 

 

Zobowiązuje się Dyrektora do podania treści statutu do publicznej wiadomości.  

§ 4.  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia tj. 14 września 2020 roku. 

 

 

 

 

…….……………………………………..                                                                            

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

                                       Dyrektor ZSEiO w Jarosławiu 

 

 

 

 
 


