Uchwała Nr …/2015
Rady Pedagogicznej Gimnazjum m. Jana Pawła II w Maszewie
z dnia 1 września 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie

Na podstawie Ustawy z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr
256, poz. 2572 ze zm.) oraz nowych aktów wykonawczych: ustawy z dnia 30.05.2014 r. o zmianie USO
oraz innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 811 ze zm.), ustawy z 6.12.2013 r. o zmianie USO oraz innych
ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.7 ze zm.), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10.06.2015 r. w
sprawie klasyfikowania (Dz. U. z 2015 r. poz. 843) rozp. Ustawy z 20.02.2015 r. o zmianie USO (Dz. U. z
2015 r. poz. 357)

§1
W Statucie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie wprowadza się następujące
zmiany:
1. §53 ust 1 dodaje się pkt 21a w brzmieniu: „Dyrektor Szkoły ma możliwość
zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie
opinii lekarza wskazującej, z jakich ćwiczeń uczeń jest zwolniony”.
2. §53 ust 1 dodaje się punkt 39 w brzmieniu : „Dyrektor szkoły odpowiada za
realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
ucznia”.
3. §53 ust 1 dodaje się punkt 40 w brzmieniu: „Dyrektor szkoły organizuje zajęcia
dodatkowe określone w art. 64 ust. 1 pkt 2.”
4. §61 ust 1 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „- ustala sposób wykorzystania wyników
nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ
sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły”.
5. §62 ust 1 dodaje się pkt 13 w brzmieniu: „- opiniuje zestaw podręczników lub
materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy
przez co najmniej 3 lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w
poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym”.
6. §62 ust 1 dodaje się pkt 14 w brzmieniu: „- opiniuje wprowadzenie dodatkowych
zajęć edukacyjnych, do których zalicza się zajęcia z języka obcego nowożytnego
innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć
edukacyjnych oraz zajęcia dla, których nie została ustalona podstawa programowa,
lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu
programów nauczania”.

7. §71 ust. 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „- opiniuje zestaw podręczników
materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych”.
8. §71 ust. 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „- opiniuje wprowadzenie dodatkowych
zajęć edukacyjnych”.
9. §101 ust. 19 skreśla się pkt 3, dodaje się pkt 3a w brzmieniu: „- pracownię
komputerową”.
10. §101 ust. 19 pkt 4 dodaje się i stołówkę.
11. §109 ust. 2 dodaje się pkt 11 i 12 w brzmieniu: „11. – gromadzenie, wypożyczanie,
udostępnianie uczniom podręczników i materiałów edukacyjnych; 12. –
przekazywanie uczniom materiałów ćwiczeniowych”.
12. §109 ust. 3 pkt 1 dodaje się podpunkt h w brzmieniu : „– udostępnianie
podręczników zgodnie z Regulaminem wypożyczania podręczników i materiałów
edukacyjnych opracowanym 01.09.2015 r.”.
13. §109 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „ Zasady korzystania z podręczników szkolnych
określa Regulamin wypożyczania podręczników szkolnych przez bibliotekę w
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie z dnia 01.09.2015 r.”.
14. §120 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: „Oceniając ucznia nauczyciel udziela 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 udziela informacji o szczególnych uzdolnieniach dziecka”.
15. §122 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: „Udostępnia się uczniom lub rodzicom wgląd
w każdą dokumentację dotyczącą oceniania, w tym również dokumentację
egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego, zastrzeżeń co do trybu wystawienia
oceny. Na wniosek ucznia lub rodzica dokumentacja jest udostępniania do wglądu
w terminie i miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły. Dokumentacji nie można
kserować, fotografować i wynosić poza obręb szkoły”.
16. §126 ust. 10 dodaje się pkt 1 w brzmieniu: „Dyrektor może zwolnić ucznia z
wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii lekarza
wskazującej z jakich ćwiczeń uczeń jest zwolniony”.
17. §126 ust. 10 dodaje się pkt 2 w brzmieniu: „Uczniowi zwolnionemu z wykonywania
określonych ćwiczeń nauczyciel dostosowuje wymagania niezbędne do otrzymania
przez ucznia oceny klasyfikacyjnej w pełnym zakresie (1-6)”.
18. §132 skreśla się ust. 15 i dodaje się ust. 15a w brzmieniu: „ Uczeń lub jego rodzice
(prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 2 dni od dnia przeprowadzenia
egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena
z egzaminu została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny”.
19. §133 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie)
mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie
do dwóch dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych”.
20. §134 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie)
mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie
do dwóch dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych”.
21. W §134 skreśla się ust. 13.
22. W §137 skreśla się ust. 2.
23. W §137 ust. 11 otrzymuje brzmienie: „O ukończeniu szkoły przez ucznia z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna,
uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami
(prawnymi opiekunami)”.
24. W §151 ust. 3 dodaje się pkt 19 w brzmieniu: „ od klasy I w roku szkolnym
2015/2016 do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i
materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć
edukacyjnych”.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2015 r.

