
UCHWAŁA Nr 6 /2015/2016 

RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM  

IM. MARKA KOTAŃSKIEGO W GÓRALICACH  

z dnia 14 października 2015 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Publicznego Gimnazjum  

im. Marka Kotańskiego w Góralicach 

 

Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz nowych aktów wykonawczych uchwala 

się, co następuje: 

§ 1. 

 W Statucie Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach 

wprowadzić następujące zmiany: 

1) w §  6 w ust. 28  lit. b dodaje się punkt 6., który otrzymuje brzmienie: 

    „gromadzenie, wypożyczanie, udostępnianie uczniom podręczników, materiałów  

    edukacyjnych oraz przekazywanie im materiałów ćwiczeniowych”. 

2) w §  6 w ust. 33 lit. d otrzymuje brzmienie: 

    „Udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o 

rozpoznanie ich potrzeb. Udzielanie pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi 

informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, oraz wskazówek do 

samodzielnego planowania własnego rozwoju, a rodzicom także informacji o szczególnych 

uzdolnieniach ucznia.” 

3) w § 7 w ust. 7 dodaje się lit. n w brzmieniu: 

    „Bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów 

ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów klas 

rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2015/2016 i w kolejnych latach.”  

4) w § 7 w ust. 9 lit. f otrzymuje brzmienie: 

„Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów - uczniom zabrania się 

palenia tytoniu, e-papierosów, picia alkoholu, używania i dystrybucji narkotyków i 

innych środków odurzających  oraz ich posiadania zarówno w Gimnazjum jak i poza nim; 

za powyższe przekroczenia stosuje się w Gimnazjum surowe kary zgodnie regulaminem 

WSO” 

5) w § 5 zmienia się numerację ust. 6 na 7. 

6) w § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

      „Dyrektor odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego ucznia.” 

 



 

 

 

 

 W Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Publicznego Gimnazjum im. M. 

Kotańskiego w Góralicach będącym załącznikiem do Statutu Publicznego Gimnazjum im. 

Marka Kotańskiego w Góralicach wprowadzić następujące zmiany: 

1) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

    „Na życzenie ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel danego 

przedmiotu udostępnia, na terenie szkoły, do wglądu sprawdzone i ocenione pisemne prace 

ucznia, jednakże nie później niż w terminie do dwóch tygodni od wpisania oceny za te prace 

w dzienniku elektronicznym Librus. Z udostępnionych prac uczeń lub rodzic (prawny 

opiekun) ma prawo sporządzić notatki. Nie dopuszcza się kopiowania ani fotografowania 

jakiejkolwiek części udostępnionych prac.” 

2) w § 7 zmieniono numerację: ust. 4 na 5. 

3) w § 7 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

   „Pozostała dokumentacja dotycząca oceniania ucznia, w tym dokumentacja egzaminów 

poprawkowych i klasyfikacyjnych, udostępniana jest przez dyrektora szkoły na wniosek 

ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów). Wspomnianą dokumentację udostępnia się 

uczniowi jedynie w obecności przynajmniej jednego z rodziców (prawnego opiekuna). Z 

udostępnionej dokumentacji uczeń lub rodzic (prawny opiekun) mają prawo sporządzić 

notatki. Nie dopuszcza się kopiowania ani fotografowania jakiejkolwiek części udostępnionej 

dokumentacji.” 

4) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

    „Przy ustaleniu oceny z zajęć technicznych, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych należy 

szczególnie uwzględnić pracowitość, sumienność i włożony wysiłek ucznia w wywiązywaniu 

się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.” 

5) w § 8 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

    ”Przy ustaleniu oceny z zajęć wychowania fizycznego należy uwzględnić oprócz wysiłku 

wkładanego w wykonywanie ćwiczeń przez ucznia, także jego systematyczny udział w 

zajęciach oraz aktywność w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej.” 

6) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

    „Uczeń może być zwolniony z wykonywania określonych zadań z informatyki na 

podstawie opinii lekarza, wskazującej z jakiego rodzaju zadań uczeń jest zwolniony. 



Nauczyciel dostosowuje wtedy uczniowi wymagania do otrzymania przez ucznia oceny 

klasyfikacyjnej.” 

7) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

    „Uczeń może być zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza, wskazującej z jakich ćwiczeń uczeń jest 

zwolniony. Nauczyciel dostosowuje wymagania do otrzymania przez ucznia określonej oceny 

klasyfikacyjnej.” 

8) w § 11 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

    „Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne 

zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są 

ocenami opisowymi.” 

9) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

   „Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji lub egzaminu klasyfikacyjnego, 

uzyskał ocenę niedostateczną z jednego obowiązkowego zajęcia edukacyjnego może zdawać 

egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę 

na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.” 

10) w § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

     „Uczniowi przystępującemu do egzaminu poprawkowego ustala się wymagania zgodne z 

wymaganiami na poszczególne oceny klasyfikacyjne. Ocena egzaminu poprawkowego musi 

być zgodna z kryteriami zawartymi w WSO.” 

11) w § 21 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

     „Egzamin poprawkowy trwa 45 minut (30 minut część pisemna – zadania zamknięte i 

otwarte oraz 15 minut część ustna), a w przypadku ucznia z orzeczeniem poradni 

psychologiczno-pedagogicznej o wydłużonym czasie pracy, egzamin pisemny wydłużony 

zostaje o 15 minut. Gdy do egzaminu z jednego przedmiotu przystępuje więcej niż jeden 

uczeń, część pisemną z tego przedmiotu uczniowie ci piszą w tym samym czasie.” 

12) w § 21 usuwa się ust. 2 i 3 i zmienia się numerację ust: 4 i 5 na 3 i 4. 

13) w § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

      „Promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.” 

14) w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

      „Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 



klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia rocznej klasyfikacyjnej rady 

pedagogicznej, nie później jednak, niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.” 

15) w § 22 ust. 4 pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie: 

      „Nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzący takie same zajęcia 

edukacyjne.” 

16) w § 25 ust. 1 pkt 5 lit. d otrzymuje brzmienie: 

„jest wolny od używek (nie posiada papierosów, e-papierosów, narkotyków, dopalaczy, 

alkoholu itp. na terenie szkoły i poza szkołą oraz podczas wyjść i wyjazdów szkolnych).” 

17) w § 25 ust. 2 pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„jest wolny od używek (nie posiada papierosów, e-papierosów, narkotyków, dopalaczy, 

alkoholu itp. na terenie szkoły i poza szkołą oraz podczas wyjść i wyjazdów szkolnych).” 

18) w § 25 ust. 3 pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„nie ma uwag w e-Dzienniku odnośnie palenia papierosów i e-papierosów” 

19) w § 25 ust. 4 pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„jest wolny od używek (nie posiada papierosów, e-papierosów, narkotyków, dopalaczy, 

alkoholu itp. na terenie szkoły i poza szkołą oraz podczas wyjść i wyjazdów szkolnych).” 

20) w § 25 ust. 5 pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„nie jest wolny od używek (został przyłapany na zażywaniu/paleniu lub posiadaniu używek, 

takich jak np. papierosy, e-papierosy, narkotyki, dopalacze, alkohol itp., na terenie szkoły i 

poza szkołą oraz podczas wyjść i wyjazdów szkolnych).” 

21) w § 25 ust. 6 pkt 5 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„często pali/posiada papierosy, e-papierosy na terenie szkoły (ma więcej niż 3 uwagi w e-

Dzienniku).” 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


