Aneks nr 1
Do Statutu Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Adama Mickiewicza w Lubiniu
z dnia 6 lutego 2019 roku
W § 36 w rozdziale obowiązki ucznia punkt 4 otrzymuje brzmienie:
4. Dbać o czystość włosów, skóry i odzieży.
Fryzury uczniów muszą odpowiadać zasadom higieny (włosy czyste, niefarbowane).
W szkole niedopuszczalne jest noszenie kolczyków w nosie, w wardze i w pępku oraz na języku.
Dopuszcza się delikatny lakier na paznokciach, bezbarwny błyszczyk na ustach i podkład korygujący
niedoskonałości cery. Niedopuszczalne jest noszenie tipsów itp. oraz sztucznych rzęs.
W § 36 w rozdziale obowiązki ucznia punkt 5 otrzymuje brzmienie:
5. Nosić galowy strój podczas rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, zewnętrznego egzaminu
ósmoklasisty oraz innych uroczystości szkolnych zgodnych z kalendarzem roku szkolnego na polecenie
wychowawcy lub dyrektora szkoły.
Przez strój galowy rozumie się ubiór w tonacji biało – czarnej, biało – granatowej.
1) Dla uczennicy są to biała bluzka i ciemna spódnica lub ciemne spodnie.
2) Dla ucznia są to biała koszula i długie ciemne spodnie (niedopuszczalne są spodnie dresowe).
W § 34 w rozdziale IV w części „Formy aktywności ucznia podlegające ocenie” treść dotycząca pracy
domowej otrzymuje brzmienie:
Praca domowa jest formą aktywności, która ma mobilizować ucznia do samokształceniai
podnoszenia wyników nauczania, a jednocześnie uświadamiać poziom posiadanej wiedzy i
umiejętności. W ZSiPO w Lubiniu przywraca się stopniowo zadania domowe i są one obowiązkowe.
Ponadto:
1) Zadania nie mogą być oceniane negatywnie. Jeśli ocena nie satysfakcjonuje ucznia, możliwa
jest zamiana na „+”.
2) Zadania wprowadzamy ze wszystkich przedmiotów, z ograniczeniem: dwa zadania tekstowe
lub trzy zadania zawierające działania czy obliczenia.
3) Ze wszystkich przedmiotów, jeżeli uczeń nie wykona trzy razy zadania domowego, otrzymuje
ocenę niedostateczną. Jeżeli uczeń nie zgłosi przed lekcją braku zadania, a nauczyciel to
dostrzeże – uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną od razu.
4) Z przedmiotu język polski i z języka obcego dłuższa forma pisemna, taka jak: opowiadanie,
rozprawka, e-mail i inne zadawane są nie częściej niż raz na dwa tygodnie, z terminem realizacji
siedem dni.
5) Nie zadaje się na weekendy, ferie i święta.
W rozdziale XI w punkcie 4 „Uczeń otrzymuje punkty ujemne za następujące działania” dodajemy:
- w punkcie 25 Pomalowane paznokcie, tipsy, makijaż, sztuczne rzęsy – każdorazowo 5pkt,
- w punkcie 26 Pofarbowane włosy, kolczyki w nosie, wardze, pępku oraz na języku – każdorazowo
10pkt.
Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 24 listopada 2021r.

