
Aneks nr 1 w sprawie zmian w statucie Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku 

zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej w dniu 7 grudnia 2015 r. 

Na podstawie art. 42 ust. 1. W zw. Z art.52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 5 statutu Zespołu Szkół nr 1 im. 
Stanisława Staszica w Płońsku uchwala się co następuje: 
 
§ 1. 

W statucie Zespołu Szkół nr 1 im. St. Staszica wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. w § 12 w ust.5 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 10 w brzmieniu:                    

„10) uzyskania na zasadach uwzględnionych w statucie dostępu do sprawdzonych  

i ocenionych prac pisemnych swojego dziecka.”; 

2. w § 28 w ust. 4 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu: 

 „7a) udostępnianie sprawdzonych i ocenionych bieżących prac pisemnych uczniów na  

zasadach zawartych w  statucie;”; 

3. w § 34 w ust. 2: 

a)  pkt 6 otrzymuje brzmienie:  

„6) zapoznanie się z oceną z prac klasowych, sprawdzianów lub kartkówek w terminie 

dwóch tygodni od ich przeprowadzenia (z wyłączeniem ferii świątecznych oraz choroby 

nauczyciela). Wyjątek stanowią dłuższe prace klasowe z języka polskiego. W tym 

przypadku termin ten może ulec wydłużeniu do 3 tygodni;”; 

b) Po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

 „7) uzyskanie kopii sprawdzonej i ocenionej pracy klasowej na zasadach ustalonych w 

statucie.”; 

4. w § 39 ust. 13 otrzymuje brzmienie: 

 „13. Pisemne prace klasowe przechowuje się w szkole przez rok i  udostępnia  uczniom lub  

jego rodzicom na zasadach określonych w § 41 ust.1.”; 

5. w § 41 w ust.1: 

a)  pkt 1 przyjmuje brzmienie:  

„1) ustnej  lub pisemnej informacji o ocenach udziela rodzicom (opiekunom prawnym), 

wychowawca klasy lub nauczyciel przedmiotu w czasie zebrań z rodzicami;”;     

b) uchyla  się pkt 2; 

c) po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:  

„3) Sprawdzone i ocenione kartkówki nauczyciel przedmiotu udostępnia bez konieczności 

ich zwrotu uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom).”; 

d) po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:  



„4) Sprawdzone i ocenione prace klasowe nauczyciel przedmiotu udostępnia uczniowi 

podczas lekcji. Zainteresowanemu uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) 

nauczyciel udostępnia kopię pracy klasowej w  terminie ustalonym przez obie strony.”. 

6. w § 42 po ust. 29 dodaje się ust. 30 w brzmieniu: 

 „30. Dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego oraz sprawdzianu wiadomości    

i umiejętności  jest udostępniania tylko do wglądu na pisemny wniosek złożony przez ucznia 

lub jego rodziców. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły w terminie 5 dni roboczych od 

przeprowadzenia egzaminu lub sprawdzianu.”; 

7. W § 43 po ust. 13 dodaje się ust. 14 w brzmieniu:  

„14. Dokumentacja dotycząca  egzaminu klasyfikacyjnego ucznia  jest udostępniania tylko do 

wglądu  na pisemny wniosek złożony przez ucznia lub jego rodziców. Wniosek należy złożyć 

do dyrektora szkoły w terminie 5 dni roboczych od przeprowadzenia egzaminu.”; 

 

 

§ 2.  

Zobowiązuje się dyrektora  Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku do opracowania ujednoliconego tekstu 

Statutu i podania go do publicznej wiadomości. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


