
Uchwała	  Nr	  160	  /	  2015	  	  
Rady	  Pedagogicznej	  	  

Gimnazjum	  im.	  F.	  Szołdrskiego	  w	  Nowym	  Tomyślu	  	  
z	  dnia	  31	  sierpnia	  2015	  roku	  	  

w	  sprawie	  zmian	  w	  Statucie	  Gimnazjum	  im.	  F.	  Szołdrskiego	  w	  Nowym	  Tomyślu	  	  
	  	  
	  	  
	  	  

Działając	   na	   podstawie	   art.52	   ust.2	   ustawy	   z	   dnia	   7	   września	   1991	   r.	   o	   systemie	   oświaty	  
(Dz.U.	  z	  2004r.	  Nr	  256,	  poz.2572	  z	  późn.zm.)	  uchwala	  się	  co	  następuje:	  	  
	  	  

§	  1	  	  
	  	  

Rada	  Pedagogiczna	  uchwala	  zmiany	  w	  Statucie	  Gimnazjum	  im.	  F.	  Szołdrskiego	  w	  Nowym	  
Tomyślu,	  zgodnie	  z	  załącznikiem	  Nr	  1	  do	  niniejszej	  uchwały.	  	  

	  	  
	  	  

§	  2	  	  
Uchwała	  wchodzi	  w	  życie	  z	  dniem	  podjęcia.	  	  

	  	  
	  	  

§	  3	  	  
Realizację	  uchwały	  powierza	  się	  Dyrektorowi	  Gimnazjum.	  	  

	  	  
	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  
Załącznik	  Nr	  1	  do	  uchwały	  Nr	  160	  /	  2015	  	  	  
Rady	  Pedagogicznej	  Gimnazjum	  im.	  F.	  Szołdrskiego	  	  
w	  Nowym	  Tomyślu	  z	  dnia	  31	  sierpnia	  2015r	  	  
	  	  
W	  Statucie	  Gimnazjum	  im.	  F.	  Szołdrskiego	  w	  Nowym	  Tomyślu,	  wprowadza	  się	  następujące	  
zmiany:	  	  
	  	  

1. W	  rozdziale	  I	  Nazwa	  Szkoły	  dotychczasowy	  pkt.2	  staje	  się	  §.	  	  
	  	  

2. W	  rozdziale	  III	  Cele	  i	  zadania	  Gimnazjum	  	  	  
a) §	  5.1	  otrzymuje	  brzmienie:	  Gimnazjum	  podejmuje	  niezbędne	  działania	  w	  celu	  

tworzenia	  optymalnych	  warunków	  realizacji	  działalności	  dydaktycznej,	  
wychowawczej	  i	  opiekuńczej	  oraz	  innej	  działalności	  statutowej,	  a	  także	  w	  celu	  
zapewnienia	  każdemu	  uczniowi	  warunków	  niezbędnych	  do	  jego	  rozwoju,	  
podnoszenia	  jakości	  pracy	  szkoły	  i	  jej	  rozwoju	  organizacyjnego,	  a	  w	  szczególności:	  	  

b) § 5.1.2) otrzymuje brzmienie: przeprowadza zewnętrzny egzamin gimnazjalny;	  
c) w	  pkt.1	  ppkt.	  g	  otrzymuje	  brzmienie:	  	  umożliwienie	  sprawdzenia	  opanowania	  

wiadomości	  i	  umiejętności	  w	  formie	  sprawdzianu	  przygotowanego	  przez	  
nauczyciela	  danego	  przedmiotu	  w	  przypadku	  uzyskania	  przez	  ucznia	  śródrocznej	  
oceny	  niedostatecznej	  z	  zajęć	  edukacyjnych	  	  
	  	  

3. W	  rozdziale	  IV	  Organy	  Gimnazjum:	  	  	  
a) w	  pkt.1	  dodaje	  się	  ppkt.	  Żf)	  	  na	  wniosek	  ucznia	  lub	  jego	  rodziców	  (opiekunów	  

prawnych)	  udostępnia	  do	  wglądu	  dokumentację	  dotyczącą	  egzaminu	  
klasyfikacyjnego	  i	  egzaminu	  poprawkowego.	  	  

b) w	  pkt.2	  ppkt.	  e	  otrzymuje	  brzmienie:	  ustala	  organizację	  wewnątrzszkolnego	  
systemu	  doskonalenia	  nauczycieli	  oraz	  ewaluacji	  wewnętrznej3,	  	  

c) w	  pkt.2	  dodaje	  się	  ppkt.	  o	  w	  brzmieniu:	  ustala	  sposób	  wykorzystania	  wyników	  
nadzoru	  pedagogicznego	  w	  celu	  doskonalenia	  pracy	  gimnazjum.	  	  

d) w	  pkt.2	  dodaje	  się	  ppkt.	  p	  w	  brzmieniu:	  	  podejmuje	  decyzje	  w	  sprawie	  przyznania	  
uczniom	  nagród	  lub	  udzielenia	  kar.	  	  

e) w	  pkt.2	  dotychczasowy	  ppkt.	  o7)	  Organizacja	  Rady	  Pedagogicznej	  Gimnazjum	  staje	  
się	  podtytułem	  	  

f) w	  pkt.2	  w	  podtytule	  Organizacja	  Rady	  Pedagogicznej	  
Gimnazjum	  	  zapis	  posiedzenie	  otrzymuje	  brzmienie	  zebranie	  	  	  

g) w	  pkt.3	  ppkt.g	  Organizacja	  Rady	  Gimnazjum	  staje	  się	  podtytułem	  	  	  	  
h) w	  pkt.4	  ppkt.m	  Organizacja	  Rady	  Rodziców	  staje	  się	  podtytułem	  	  	  
i) ust.3	  otrzymuje	  brzmienie:	  Zasady	  współdziałania	  organów	  szkoły	  

oraz	  rozwiązywania	  konfliktów.	  	  	  
	  	  

4. W	  rozdziale	  V	  Organizacja	  Gimnazjum:	  	  
a) w	  §9	  ust.2	  otrzymuje	  brzmienie:	  	  Bieżące	  oraz	  śródroczne	  i	  roczne	  oceny	  

klasyfikacyjne	  z	  zajęć	  edukacyjnych	  ustala	  się	  zgodnie	  z	  kryteriami	  na	  
poszczególne	  oceny	  (załącznik	  2)	  wg	  skali	  ocen:	  	  	  

b) w	  §9	  ust.3	  otrzymuje	  brzmienie:	  Śródroczną	  oraz	  roczną	  ocenę	  klasyfikacyjną	  
zachowania	  ustala	  się	  zgodnie	  z	  kryteriami	  na	  poszczególne	  oceny	  (załącznik	  3)	  
wg	  skali	  ocen:	  	  	  



c) w	  §11	  ust.4	  otrzymuje	  brzmienie:	  Za	  zgodą	  organu	  prowadzącego	  w	  Gimnazjum	  
mogą	  być	  prowadzone	  oddziały	  z	  dodatkowym	  modułem	  zajęć	  oraz	  oddziały	  
klas	  sportowych,	  integracyjnych	  i	  innych.	  Rekrutacja	  do	  tych	  oddziałów	  
przeprowadzana	  jest	  w	  oparciu	  o	  odrębne	  regulaminy	  naboru.8	  	  

d) w	  §13	  ust.5	  otrzymuje	  brzmienie:	  Uczniowie	  Gimnazjum	  biorą	  udział	  w	  realizacji	  
projektu	  edukacyjnego.	  Szczegółowe	  warunki	  realizacji	  projektu	  edukacyjnego	  
określa	  Dyrektor	  Gimnazjum	  w	  porozumieniu	  z	  Radą	  Pedagogiczną	  i	  zawarte	  są	  w	  
WZO	  i	  WZOZ.8	  

e) dodaje	  się	  §20	  w	  brzmieniu:	  Począwszy	  od	  roku	  szkolnego	  2015/2016	  Gimnazjum	  
zapewnia	  każdemu	  uczniowi	  rozpoczynającemu	  naukę	  dostęp	  do	  bezpłatnych	  
podręczników	  lub	  materiałów	  edukacyjnych	  oraz	  materiałów	  ćwiczeniowych	  
przeznaczonych	  do	  obowiązkowych	  zajęć	  edukacyjnych.	  Szczegółowe	  przepisy	  
reguluje	  Rozporządzenie	  Ministra	  Edukacji	  Narodowej.	  
	  	  

5. W	  rozdziale	  VI	  Nauczyciele	  i	  inni	  pracownicy	  Gimnazjum:	  	  
a) w	  §21	  w	  ust.2	  ppkt.k	  otrzymuje	  brzmienie:	  	  dbać	  o	  poprawność	  językową	  własną	  i	  

uczniów,	  	  	  
b) w	  §21	  w	  ust.2	  dodaje	  się	  ppkt.	  :	  	  

ża	  w	  brzmieniu:	  przygotowywać	  uczniów	  do	  olimpiad	  przedmiotowych,	  
zawodów	  sportowych	  i	  innych	  konkursów	  	  
żb	  w	  brzmieniu:	  na	  wniosek	  ucznia	  lub	  jego	  rodziców	  (opiekunów	  prawnych)	  
udostępnić	  do	  wglądu	  dokumentację	  dotyczącą	  oceniania	  ucznia.	  	  

	  

c) W	  §24	  w	  ust.2	  w	  ppkt.k	  i	  l	  zwrot	  posiedzenie	  Rady	  Pedagogicznej	  zastąpiono	  
zwrotem	  zebranie	  Rady	  Pedagogicznej.	  

	  

6. W	  rozdziale	  VII	  Uczniowie	  Gimnazjum:	  	  
a) w	  §26	  w	  ust.1	  dodano	  pkt.16	  w	  brzmieniu:	  do	  wglądu	  w	  dokumentację	  dotyczącą	  

egzaminu	  klasyfikacyjnego,	  poprawkowego	  lub	  inną	  dokumentację	  dotyczącą	  jego	  
oceniania.	  	  	  

b) w	  §	  26	  w	  ust.2	  w	  pkt.	  10	  skrót	  WSOZ	  zastąpiono	  skrótem	  WZOZ	  

c) w	  §26	  w	  ust.8	  pkt.3	  otrzymuje	  brzmienie:	  zakaz	  reprezentowania	  
Gimnazjum	  podczas	  imprez	  pozaszkolnych,9	  	  
	  
	  

7. Ilekroć	  w	  Statucie	  pojawia	  się	  skrót	  WSO	  (Wewnątrzszkolny	  System	  Oceniania)	  lub	  
WSOZ	  (Wewnątrzszkolny	  System	  Oceniania	  Zachowania)	  otrzymują	  one	  brzmienie:	  
WZO	  (Wewnątrzszkolne	  Zasady	  Oceniania)	  oraz	  WZOZ	  (Wewnątrzszkolne	  Zasady	  
Oceniania	  Zachowania)	  	  
	  

	  

8. W	  wykazie	  załączników	  do	  Statutu:	  
a) pkt.2	  otrzymuje	  brzmienie:	  Wewnątrzszkolne	  Zasady	  Oceniania	  

b) pkt.3	  otrzymuje	  brzmienie:	  Wewnątrzszkolne	  Zasady	  Oceniania	  Zachowania	  	  
	  	  

	  	  
	  	  

	  	  
	  	  
	  	  
	  	  



	  	  
	  	  
	  	  


