UCHWAŁA NR 6 /2018
Rady Pedagogicznej Technikum Nr 5
Technicznych Zakładów Naukowych w Częstochowie
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w STATUCIE TECHNIKUM NR 5
Na podstawie art. 69 ust 6, art. 73 ust. 2 oraz art. 98 ust.1 pkt 17-19 Ustawy z 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 996),
uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Technikum Nr 5 Technicznych Zakładów Naukowych w Częstochowie
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 11:
a) ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie:
„5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie na 7 dni przed
zebraniem. Dopuszcza się zorganizowanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Pedagogicznej
w terminie krótszym niż 7 dni od powiadomienia.”,
b) w ust. 15 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
„5a) przestrzegania zapisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).”,
c) w ust. 19 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) Protokoły zebrań Rady Pedagogicznej sporządzane są elektronicznie;”;
3) w § 38:
a) w ust. 3 pkt 8 otrzymuje nowe brzmienie:
„8) przestrzegać zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń
telekomunikacyjnych podczas zajęć edukacyjnych;”,
b) w ust. 3 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
„8a) przestrzegać zakazu wykorzystywania urządzeń technicznych do rejestracji obrazów
i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych;”;
4) w § 39:
a) w ust. 1 dodaje się pkt 1a oraz pkt 1b w brzmieniu:
„1a) 100% frekwencję;
1b) sukcesy w konkursach i olimpiadach oraz zawodach sportowych;”,
b) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„2) wzorową postawę i zaangażowanie w życie oddziału, szkoły oraz społeczności lokalnej.”,
c) dodaje się ust. 5 oraz ust. 6 w brzmieniu:
„5. Do przyznanej nagrody uczeń lub jego rodzice mogą wnieść pisemne zastrzeżenie
z uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie 14 dni od jej przyznania.
6. Dyrektor szkoły rozpatruje sprawę zastrzeżenia w terminie 14 dni, może posiłkować się
opinią wybranych organów szkoły.”;
5) w § 40:
a) w ust. 2 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) obniżenie oceny zachowania;”,
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b) ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie:
„5. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do odwołania się od decyzji o udzielonej uczniowi
karze do dyrektora szkoły w terminie 14 dni – w formie pisemnej z uzasadnieniem.”,
c) dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Dyrektor szkoły rozpatruje sprawę odwołania od kary w terminie 14 dni, może
posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.”;
6) § 41 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Szczególnym rodzajem kary jest skreślenie ucznia z listy uczniów. Skreślenia dokonuje
dyrektor szkoły poprzez wydanie decyzji administracyjnej, na podstawie uchwały Rady
Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
2. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić w przypadku:
1) stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej wobec uczniów, nauczycieli oraz innych
pracowników szkoły;
2) wybryków chuligańskich, dokonanych na terenie szkoły lub poza nią;
3) dokonania kradzieży na terenie szkoły (mienia szkoły lub prywatnego);
4) wnoszenia przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu;
5) postraszenia podłożeniem bomby, które prowadzi do całkowitej dezorganizacji pracy
szkoły;
6) spożywania alkoholu na terenie szkoły lub przebywania w szkole po spożyciu alkoholu;
7) używania narkotyków lub innych środków psychoaktywnych;
8) handlu narkotykami lub innymi środkami psychoaktywnymi w szkole lub poza nią;
9) umyślnego popełnienia przez ucznia przestępstw (skazanie prawomocnym wyrokiem
sądu);
10) rażącego naruszenia zasad tolerancji światopoglądowej, religijnej, rasowej i kulturowej;
11) szczególnie demoralizującego wpływu na społeczność uczniowską;
12) umieszczenia w Internecie treści godzących w dobre imię Technicznych Zakładów
Naukowych lub naruszających godność osobistą uczniów, nauczycieli i innych
pracowników szkoły;
13) rażącego naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu zawodowego;
14) rażącego naruszania postanowień statutu szkoły, jeżeli zastosowane środki
wychowawczo-dyscyplinujące nie przyniosły pożądanego skutku;
15) opuszczenia (bez usprawiedliwienia) przez ucznia pełnoletniego ponad 50% godzin
lekcyjnych w ciągu roku szkolnego, pomimo udzielonej uczniowi pomocy
psychologiczno-pedagogicznej;
3. Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów, uczniowi lub jego rodzicom przysługuje prawo
odwołania się do Śląskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania
decyzji, poprzez dyrektora szkoły, który wydał decyzję.”.
§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
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