
Załącznik nr 1 

 

 do Uchwały nr 22/2020/2021 Rady Pedagogicznej PZS z dnia 23.06.2021r. w sprawie 

zmiany Statutu Szkoły. 

 

1. W rozdziale 8 

 

1)  §49 f  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli 

a.  ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz z języka 

regionalnego,określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne 

oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

b. uczeń technikum przystąpił do egzaminu zawodowego, jeżeli egzamin ten 

był przeprowadzany w danej klasie. 

c. ocenaniedostateczna z religii/etyki nie ma wpływu na promocję z 

zastrzeżeniem § 49g ust. 10. 

 

2) §49 g  ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

 

Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły ponadgimnazjalnej:  

1)  Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego 

promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, 

że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, 

realizowane w klasie programowo wyższej. 

2) Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia technikum, 

może jeden raz wciągu danego etapu edukacyjnego promować  do klasy 

programowo wyższej ucznia, który spełnił warunki określone w § 49 f ust. 1, ale z 

przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu zawodowego w 

terminie głównym i w terminie dodatkowym. Decyzja Rady jest ostateczna. 

3) Uczeń, o którym mowa w pkcie 2), przystępuje do egzaminu zawodowego w 

możliwie najbliższym terminie głównym przeprowadzanie tego egzaminu. 

 

3) §49 h  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

1. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną, jeżeli: 

1) W wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne. 

2) Przystąpił do egzaminów zawodowych przewidzianych  w szkolnym planie   

nauczania.  

3) Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, który nie spełnił warunku, o którym mowa w pkt 1, 

powtarza ostatnią klasę szkoły ponadgimnazjalnej. 

 

 



Wyjaśnienie:  

1. Uchwała dotyczy uczniów technikum objętych podstawą programową 

kształcenia branżowego 2019, czyli obecnych klas II T po Gimnazjum i Szkole 

Podstawowej. 

2. Od roku szkolnego 2021/2022 obejmą uczniów klas III T. 

3. Od roku szkolnego 2022/2023 obejmą uczniów klas IV T. 

4. Od roku szkolnego 2022/2023 obejmą uczniów klas V T. 

5. Wprowadzone zmiany są zgodne z opublikowanymi w Dz. U. 2020. Poz. 1327 

zmianami Ustawy Prawo Oświatowe: art. 44zzzb; art. 44o; art. 44zzzga. 

 


