
ANEKS  

do Statutu Diecezjalnej Szkoły Muzycznej II stopnia w Gliwicach 

zatwierdzony uchwałą nr 4/2021/22 Rady Pedagogicznej  

Diecezjalnej Szkoły Muzycznej II stopnia w Gliwicach  

z dnia 30 sierpnia 2021 r. 

 
W związku z wprowadzeniem w szkole dziennika elektronicznego zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, a także innymi 

zmianami porządkowymi w szkole, uchwala się, co następuje: 

 

W ROZDZIALE VI  

 

w § 26 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie: 

 

2. W tym celu nauczyciele opracowują, na podstawie Przedmiotowego Systemu Oceniania    

   (PSO), kartę wymagań edukacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych. 

 

3. Obowiązek zapoznania się uczniów i rodziców z kartą wymagań edukacyjnych zostaje  

    spełniony z chwilą skierowania do nich stosownej wiadomości za pomocą dziennika 

    elektronicznego. 

 

 w § 27 ust. 1, pkt 5) otrzymuje brzmienie: 

5) testy i kartkówki; 

w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych 

    nauczyciele wpisują w dzienniku elektronicznym. 

 

uchyla się ust. 3 – 5. 

w § 33 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

1) dziennik elektroniczny; 

 

w § 33 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

2) ustne informacje nauczycieli uczących danych zajęć edukacyjnych podczas planowanych 

    zebrań (wywiadówek) z rodzicami oraz  podczas indywidualnych spotkań, umówionych na    

    prośbę zainteresowanych rodziców podczas całego roku szkolnego. 

 

uchyla się pkt 3). 

 

 

 

 



W ROZDZIALE VII 

 

w § 47 
 

w ust. 3, pkt. 3, lit. a i b otrzymują brzmienie: 

 

a) szkoła uznaje zwolnienia lekarskie oraz usprawiedliwienia ustne bądź pisemne wystawione 

przez rodziców, prawnych opiekunów lub duszpasterzy. W przypadku uczniów 

pełnoletnich ponadto osobiście przedstawione przyczyny nieobecności; 

 

b) wszystkie nieobecności ucznia powinny zostać usprawiedliwione w ciągu 7 dni od daty ich  

     wystąpienia; 

 

dodaje się lit. c o następującej treści:  

 

c) wszystkie usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach mogą być przekazane za pomocą  

    dziennika elektronicznego. 

 

dodaje się pkt 11 o następującej treści: 

 

11) bieżącego sprawdzania informacji udostępnianych w dzienniku elektronicznym oraz 

      innych platformach edukacyjnych, udostępnianych przez szkołę. 

 

 w § 48 ust. 2 uchyla się pkt 2 i ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

2. Skreślenie ucznia z listy uczniów następuje także, gdy uczeń nie przestrzega postanowień 

zawartych w Statucie szkoły, a w szczególności gdy uczeń zostanie przyjęty do szkoły i nie 

podejmie nauki w terminie jednego miesiąca od jej rozpoczęcia. 

 

W ROZDZIALE VIII 

 

w § 50 ust. 2, pkt. 5 otrzymuje brzmienie: 

 

5) pisemne informowanie rodziców o niezadowalających wynikach w nauce i absencji drogą  

    elektroniczną. 

 

 

 

Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 września 2021 r. 

 


