
Aneks nr 3 do Statutu Zespołu Szkół Nr 2 w Hrubieszowie  
 
1.  § 48 pkt. 4 przenosi się do § 53 jako pkt. 41 b) 
 
2.  w § 52:  

a) w pkt. 8 dodaje się b) w brzmieniu: 
„Uczeń ma prawo do zgłoszenia przed rozpoczęciem lekcji nieprzygotowania, w formie 
uzgodnionej z nauczycielem: raz w semestrze z przedmiotu, z którego zajęcia odbywają się 
raz w tygodniu, dwa razy w semestrze z przedmiotów odbywających się dwa i więcej razy 
w tygodniu. Zgłoszenie nieprzygotowania przed lekcją zwalnia z pisania kartkówki (zapis nie 
dotyczy kartkówki zapowiedzianej) .”  
 

b) w pkt. 8 c) zmienia brzmienie na:  
„Kartkówkę trwającą nie dłużej niż 20 min., kartkówka  niezapowiedziana obejmuje materiał  
z ostatniej lekcji, a zapowiedziana trzy ostatnie jednostki tematyczne.”  
 

c) pkt. 8 II otrzymuje brzmienie:  
 „Każda poprawiona praca pisemna winna być zwrócona uczniowi w ciągu 10 dni 
roboczych.”  
 

d) pkt. 10 dotychczasowa treść oznaczona została a), dodano b) w brzmieniu:  
„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.” 
 
3.  w § 53: 

a) pkt. 19 otrzymuje brzmienie:  
„Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub 
dwóch obowiązkowych przedmiotów, może zdawać egzamin poprawkowy z tych 
przedmiotów.” 
 

b) uchyla się pkt. 28 
 

c) pkt. 29 otrzymuje brzmienie:  
„a) W wyjątkowych wypadkach Rada Pedagogiczna może raz w ciągu danego etapu 
edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 
poprawkowego z jednego obowiązkowego przedmiotu edukacyjnego, pod warunkiem, że te 
obowiązkowe zajęcia są  zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie 
programowo wyższej. 
b) sytuacje, które Rada Pedagogiczna powinna wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji 
o promowaniu ucznia zgodnie z ww. punktem: 
- długotrwała choroba, 
- tragedia rodzinna, 



- inne wypadki losowe. 
c) uczeń promowany w ww. sposób musi zaliczyć nieopanowany materiał w kolejnym roku 
szkolnym na zasadach uzgodnionych z nauczycielem.” 
 

d) pkt. 41 dotychczasowa treść oznaczona została a), dodano: 
„b) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub 
odchyleń  na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 
albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym 
poradni specjalistycznej.”  
 

e) uchyla się pkt. 44 
 

f) dodano pkt. 51 w brzmieniu:  
„ Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.” 


