Załącznik nr 1do uchwały10/2019/2020 Rady Pedagogicznej z dnia 27.11.2019r.

Aneks do Statutu
Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli zatwierdzonego
uchwałą z dnia 27 listopada 2019 r
§1
W Statucie Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli
wprowadza się następujące zmiany:
W ROZDZIALEX Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów i słuchaczy wprowadza
się następujące zmiany dla uczniów rozpoczynających naukę od roku szkolnego 2019/20 wg
podstawy programowej z 2019r
§ 70 13 Semestralne oceny klasyfikacyjne ustala się po przeprowadzeniu egzaminów
semestralnych z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Egzaminy
semestralne przeprowadzają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia
edukacyjne.
14.Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na poszczególne
obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym semestrze, w wymiarze co najmniej
połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć, oraz otrzymał z tych zajęć oceny uznane
za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.
15.Egzamin semestralny przeprowadza się w terminie określonym przez dyrektora szkoły
zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. Nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe
zajęcia edukacyjne na początku każdego semestru informują słuchaczy o terminach
egzaminów semestralnych.
16.Na miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego nauczyciele prowadzący
poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne informują słuchacza, czy spełnia warunki
dopuszczenia do egzaminu semestralnego, w formie określonej w statucie szkoły.
17. Słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu
semestralnego w terminie, o którym mowa w ust. 3, zdaje ten egzamin w terminie
dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
18. Ustalona w wyniku egzaminu semestralnego semestralna ocena klasyfikacyjna z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest ostateczna
§ 7119 Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym
dzień zakończenia semestralnych zajęć dydaktycznych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego
uzgadnia się ze słuchaczem, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza – również z jego
rodzicami.

20. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w terminie ustalonym ,może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez dyrektora szkoły
21.Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna
22. Dla słuchacza nieklasyfikowanego z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki
zawodu z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje zajęcia
umożliwiająceuzupełnienie programu nauczania i ustalenie semestralnej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu.
§ 73 18. Słuchacz, który w wyniku klasyfikacji semestralnej otrzymał negatywną semestralną
ocenę klasyfikacyjnąz jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może
przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. Egzaminy poprawkowe są
przeprowadzane po każdym semestrze.
19. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane obowiązkowe zajęcia
edukacyjne.
20.Semestralna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalona w
wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna
21. Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr
programowo wyższy.
22. Słuchacz może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeżeli uzna, że semestralna ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi
trybu ustalania tej oceny.
23.Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia
semestralnych zajęć dydaktycznych.
24. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor
szkoły powołuje komisję, która, przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności
słuchacza oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
25.Ustalona przez komisjęsemestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może
być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z
wyjątkiem negatywnej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może
być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
26.Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym
mowa w ust. 24, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu ze słuchaczem.
27. Przepisy ust. 22-26 stosuje się odpowiednio w przypadku semestralnej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że

termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu
poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 24 jest
ostateczna.
§ 794. Słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli:
1) ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał pozytywne semestralne
oceny klasyfikacyjne
2) przystąpił do egzaminu zawodowego, jeżeli egzamin ten był przeprowadzany w
danym semestrze
5. Słuchacza, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, dyrektor szkoły
skreśla, w drodze decyzji, z listy słuchaczy.
6. W przypadkach losowych lub zdrowotnych, dyrektor szkołyna pisemny wniosek słuchacza,
może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w
okresie kształcenia w danej szkole.
7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6, słuchacz składa do dyrektora szkoły, nie później niż w
terminie 7 dni od dnia podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie klasyfikacji i
promocji słuchaczy.
§ 82. 2. Słuchacz kończy szkołę jeżeli :
1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 44zbrozporządzenia w sprawie oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych oraz
2) przystąpił do egzaminu zawodowego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w
zawodzie, z zastrzeżeniemart. 44zzzwgląd do pracy egzaminacyjnej i weryfikacja
sumy punktów.

§2

Wykonanie uchwały powierz się dyrektorowi szkoły

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania

