UCHWAŁA NR 6/ 2015 r.

RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM im. STRAŻY GRANICZNEJ W BEZLEDACH
z dnia 01 września 2015r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gimnazjum im. Straży Granicznej w Bezledach
Na podstawie art. 52 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r.
Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§1.
Do Statutu Gimnazjum im. Straży Granicznej w Bezledach wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 2 dodaje się ust. 2a, który otrzymuje brzmienie: „Szkoła zapewnia możliwość pobierania
nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną
niedostosowaniem społecznym zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i
edukacyjnymi oraz predyspozycjami”.
2. W § 38 ust. 1 „Dyrektor Szkoły” w pkt 1, 2, 3, 4 zmienia się myślniki na oznaczenia literowe:
1) Kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą , a w szczególności:
a) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości;
b) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady oraz jest
odpowiedzialny
za
zawiadomienie
wszystkich
jej
członków
o
terminie
i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;
c) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
ć) powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, gdy zachodzi taka potrzeba;
d) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
e) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski
wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły;
f) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
g)podaje do publicznej wiadomości do 15 VI szkolny zestaw podręczników, który będzie
obowiązywał od początku następnego roku szkolnego;
h) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;
i) stwarza warunki do działania w Szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których
celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie
form działalności wychowawczo- opiekuńczej w Szkole;
j) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną;
k) zawiadamia rodziców ( prawnych opiekunów) o terminie posiedzenia Zespołu zajmującego
się planowaniem i sprawowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W przypadku
nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu dyrektor informuje na piśmie rodziców o
przyjętych przez Zespół ustaleniach;
l) dokonuje bilansu potrzeb, a w szczególności określa formy i pomocy psychologicznopedagogicznej i liczbę godzin potrzebną na ich realizację oraz występuje do organu
prowadzącego i ich przydział;
ł) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie indywidualne na
zasadach określonych w Statucie Szkoły;
m) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez zamieszkałe
w obwodzie Szkoły dzieci. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku

nauki tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęć w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie
egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
n) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę
Pedagogiczną;
ń) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem
i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący;
o) powołuje spośród nauczycieli zatrudnionych w Szkole zespoły przedmiotowe
i zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o których mowa w Statucie Szkoły;
p) zwalnia uczniów z wychowania fizycznego, plastyki, zajęć artystycznych, zajęć
technicznych, informatyki, drugiego języka w oparciu o odrębne przepisy;
q) udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie
z zasadami określonymi w Statucie Szkoły;
r) występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum w
przypadkach określonych w Statucie Szkoły;
s) występuje do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie
ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej jego części w
szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi
przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z
rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia;
ś) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
t) opracowuje ofertę realizacji w Szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego
w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę
Rodziców;
u) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i
religijnej uczniom;
v) opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan doskonalenia nauczycieli, w tym
tematykę szkoleń i narad;
w) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów gimnazjalnych;
x) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną określa szczegółowe warunki realizacji projektu
edukacyjnego realizowanego przez uczniów gimnazjum;
y) zwalnia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w szczególnie uzasadnionych
przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających udział jego w realizacji projektu,
na udokumentowany wniosek rodziców( prawnych opiekunów) ucznia;
z) na udokumentowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia do końca
danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z
niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego;
ź) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów;
ż) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych
i sprawdzających na zasadach określonych w Statucie Szkoły.
2) Organizuje działalność Szkoły, a w szczególności:
a) opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny Szkoły na kolejny rok szkolny;
b) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz
dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych;
c) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
d) organizuje świetlicę szkolną , w sytuacjach, gdy liczna grupa uczniów jest uczniami
dojeżdżającymi lub jest zmuszona pozostać dłużej w Szkole z powodów organizacji pracy
rodziców;
e) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań Szkoły;
f)dba o właściwe wyposażenie Szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
g) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą Szkoły;

h) opracowuje projekt planu finansowego Szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie
Pedagogicznej i Radzie Rodziców;
i) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Szkoły; ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
j) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu
technicznego urządzeń;
k) organizuje prace konserwacyjno –remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;
l) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku Szkoły;
ł) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji Szkoły zgodnie z
odrębnymi przepisami;
m) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
3) Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:
a) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły;
b) dokonuje oceny pracy nauczycieli;
c) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;
4) Sprawuje opiekę nad uczniami:
a) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;
b) egzekwuje przestrzegania przez uczniów i nauczycieli postanowień Statutu Szkoły;
c) organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia;
d) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne .
3. W § 38 ust. 1 pkt 1 litera „j” po słowach „psychologiczno – pedagogiczną” dodaje się „w oparciu
o odrębne przepisy”.
4. W § 38 ust. 1 pkt 1 skreśla się treść zawartą w literze „k”.
5. W § 38 ust. 1 pkt 1 skreśla się treść zawartą w literze „o”.
6. W § 38 ust. 1 pkt 1 skreśla się treść zawartą w literze „w”.
7. W § 38 ust. 1 pkt 1 treść w literze „w” otrzymuje brzmienie „ wykonuje obowiązki związane z
pełnieniem funkcji Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego
8. W § 38 ust. 1 dodaje się pkt 5, który otrzymuje brzmienie: „ odpowiada za realizację zaleceń
wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia”.
9. W § 41 ust. 1 dodaje się pkt 8, który otrzymuje brzmienie: „ ustala sposób wykorzystania
wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący
nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły”.
10. W § 47 ust. 2 po wyrazach „w terminie” skreśla się „45 dni”, dodaje się „30 dni”.
11. W § 47 ust. 3 po wyrazach „w terminie” skreśla się „45 dni”, dodaje się „30 dni”.
12. W § 53 dodaje się ust. 1a, który otrzymuje brzmienie:
„ 1)obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu
kształcenia ogólnego.
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w
ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program
nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów”.

13. W § 53 dodaje się ust. 1b, który otrzymuje brzmienie: „ formami działalności dydaktyczno –
wychowawczej są także religia oraz zajęcia podtrzymujące poczucie tożsamości narodowej,
etnicznej, językowej i religijnej”.
14. W § 53 dodaje się ust. 1c, który otrzymuje brzmienie: „zajęcia edukacyjne, o których mowa w
ust. 1a pkt 2 organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego i po zasięgnięciu opinii
rady pedagogicznej i rady rodziców”.
15. W § 53 dodaje się ust. 1d, który otrzymuje brzmienie: „ szkoła może prowadzić inne zajęcia niż
w ust. 1a i 1b”.
16. W § 53 dodaje się ust. 1e, który otrzymuje brzmienie: „ zajęcia rewalidacyjne dla uczniów
niepełnosprawnych prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz
zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów mogą być prowadzone także z
udziałem wolontariuszy”.
17. W § 53 w ust. 2 skreśla się pkt 8.
18. Uchyla się w całości treść zapisów zawartych w § 59.
19. § 59 otrzymuje brzmienie:
1. Uczeń może być w całości zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego i
informatyki na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w
tych zajęciach.
2. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców/prawnych opiekunów zwalnia ucznia z realizacji
zajęć wychowania fizycznego i informatyki w całości na podstawie opinii lekarskiej.
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego i informatyki
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo
„zwolniona”.
4. Uczeń może być zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na
zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii lekarskiej o ograniczonych
możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, na czas określony w tej
opinii.
5. Uczeń nie będzie musiał ćwiczyć, ale będzie musiał być obecny na lekcjach i
uczestniczyć w nich w każdy inny możliwy sposób, np. poznając zasady gier
zespołowych, ucząc się przez obserwację prawidłowego sposobu wykonywania
ćwiczeń demonstrowanych przez nauczyciela i wykonywanych przez kolegów z klasy
lub grupy.
6. Uczeń może być zwolniony z obecności na zajęciach wychowania fizycznego i
informatyki, gdy są one umieszczone w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w
danym dniu. Rodzic/opiekun występuje z podaniem do Dyrektora szkoły, że
przejmuje odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.
20. Uchyla się w całości treść zapisów zawartych w § 77 ust. 1.
21. § 77 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1) 9 sal lekcyjnych;
2) bibliotekę z pracownią multimedialną;
3) pracownię komputerową;
4) gabinet pedagoga szkolnego;
5) halę sportową”.

22. Dodaje się § 79a, który otrzymuje brzmienie: „ z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych
przez szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki dotyczących ich dzieci nie
mogą być pobierane od rodziców opłaty bez względu na postać i sposób przekazywania tych
informacji”.
23. W § 105 w ust. 1 skreśla się pkt 3
24. W § 105 skreśla się w całości treść zapisów zawartych w ust. 3.
25. § 105 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „ Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na
rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępu w opanowaniu przez ucznia wiadomości i
umiejętności w stosunku do:
1) Wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów
kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2) Wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w
przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
26. W § 105 ust. 4 po wyrazie „wychowawca” skreśla się wyraz „klasy” i zastępuje się wyrazem
„oddziału” oraz po wyrazie „danej” skreśla się wyraz „klasy” i zastępuje się wyrazem „oddziału”.
27. W § 105 dodaje się ust. 5a, które otrzymuje brzmienie: „ Udział ucznia w realizacji projektu
edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach oceniania zachowania”.
28. W § 105 ust. 6 pkt 4) po wyrazach” w nauce” dodaje się „i zachowaniu”.
29. W § 105 ust. 6 dodaje się pkt 6, które otrzymuje brzmienie” „Udzielanie uczniowi pomocy w
nauce poprzez przekazanie uczniowi pomocy o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej
uczyć”.
30. W § 105 ust. 7 w pkt 1) po wyrazie „roczny” dodaje się „i końcowych” oraz po wyrazach „zajęć
edukacyjnych” skreśla się „z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów,
określonych w Kartach Indywidualnych Potrzeb Ucznia”.
31. W § 105 ust. 7 w pkt 3) po wyrazie „oraz” dodaje się „zajęć, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 13 ust. 3”.
32. W § 105 ust. 7 w pkt 4) skreśla się wyrazy „poprawkowych i sprawdzających”.
33. W § 105 ust. 7 skreśla się pkt 6.
34. W § 105 ust. 7 w pkt 8 po wyrazach „w nauce” dodaje się „ oraz o szczególnych uzdolnieniach
ucznia”.
35. W § 107 uchyla się w całości treść ust. 4.
36. W § 107 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
1) Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.
2) Dokumentacja dotyczące oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego
rodzicom w następujący sposób:
a) Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia udostępniane są na ustny wniosek
ucznia lub rodzica zgłoszony do nauczyciela prowadzącego zajęcia, prace
udostępniane są do końca roku szkolnego
b) Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego, zastrzeżeń o
których mowa w art. 41 n – udostępniana jest do wglądu ucznia lub jego rodzica na
ich pisemny wniosek zgłoszony do dyrektora szkoły nie później niż w terminie dwóch
tygodni od egzaminu.
37. W § 108 ust. 1 po wyrazie „śródroczne” dodaje się „roczne i końcowe”, skreśla się wyraz
„końcoworoczne”.

38. W § 108 dodaje się ust. 5a, który otrzymuje brzmienie: „Nauczyciel uzasadnia określoną ocenę w
następujący sposób:
1) Oceny bieżące:
a) Prace pisemne (prace klasowe, sprawdziany itp.) – uzasadnienie ustne lub pisemne w
zależności od potrzeb zgłoszonych przez ucznia,
b) Odpowiedzi ustne – uzasadnienie ustne
2) Oceny śródroczne, roczne i końcowe – nauczyciel uzasadnia ocenę ustnie z wyjątkiem oceny
niedostatecznej z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz oceny nagannej z zachowania, które
uzasadnia się pisemnie.
39. W § 111 uchyla się w całości treść ust. 5 pkt 8
40. W § 111 ust. 5 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „na dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym
klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych zajęć
edukacyjnych oraz wychowawca oddziału obowiązani są poinformować ucznia ustnie a jego
rodziców w formie pisemnej o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych i ocenie
klasyfikacyjnej z zachowania.
41. W § 111 ust.5 skreśla się w całości pkt 9.
42. W § 111 ust.5 pkt 9 otrzymuje brzmienie: „na 5 dni przed śródrocznym i rocznym
klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele mają obowiązek wpisać do
dziennika lekcyjnego oceny końcowe z wszystkich przedmiotów.
43. W § 111 w ust. 8 dodaje się pkt 9a.
44. W § 111 ust. 8 pkt 9a otrzymuje brzmienie: „Termin wystawienia śródrocznej i rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania ustala się na tydzień przed zakończeniem
pierwszego semestru i na 5 dni roboczych przed zakończeniem roku szkolnego podczas Rady
Klasyfikacyjnej”.
45. W § 112 uchyla się w całości treść ust. 2
46. W § 112 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na
obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, w szczególności poprzez dostosowanie
wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz
możliwości psychofizycznych ucznia”.
47. W § 112 dodaje się ust. 2a „Przypadki, w których wymagania edukacyjne dostosowuje się do
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz możliwości psychofizycznych
ucznia określa rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów …”.
48. Uchyla się w całości treść zapisów zawartych w § 113.
49. § 113 PROJEKT EDUKACYJNY otrzymuje brzmienie:
1. Warunki i zasady realizacji projektu edukacyjnego określa właściwe rozporządzenie w
sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów … .
2. Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego określa „ Regulamin realizowania
projektu edukacyjnego gimnazjum”.
3. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach oceniania
zachowania ucznia.
50. W § 115 uchyla się w całości treść ust. 2
51. W § 115 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „klasyfikacja śródroczna polega na podsumowaniu
osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu
śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć oraz oceny zachowania.

52. W § 115 dodaje się ust.2a „Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych
ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
53. W § 117 ust. 1 po słowach „na te zajęcia” dodaje się: „ odpowiednio w okresie lub semestrze za
który przeprowadzana jest klasyfikacja”.
54. W § 117 ust. 3 po sławie „klasyfikacyjny” dopisuje się: „ za zgodą rady pedagogicznej”.
55. W § 117 skreśla się w całości treść zapisów zawartych w ust.10.
56. W § 117 ust.10 otrzymuje brzmienie: „ Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której
skład wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji; nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z
których jest przeprowadzany egzamin; w przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela
danego języka obcego nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny,
dla ucznia który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako
przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia języka obcego
nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka
zatrudnionego w innej szkole w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły”.
57. W § 117 ust.14 po słowach „w ust.11” dodaje się „ imię i nazwisko ucznia”, po słowie
„egzaminacyjne” skreśla się: „wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny” a dopisuje
się „Ustaloną ocenę klasyfikacyjną”.
58. W § 117 skreśla się w całości treść zapisów zawartych w ust. 17.
59. W § 118 ust. 6 pkt 1 po słowach „Dyrektor szkoły” wprowadza się: „albo nauczyciel wyznaczony
przez dyrektora szkoły”.
60. W § 118 skreśla się w całości treść zapisów zawartych w ust. 7.
61. W § 118 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „ Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza
dyrektor szkoły najpóźniej dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań
powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym według pełnej skali ocen, o których mowa w §
112. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia ze specjalnymi trudnościami w nauce.
62. W § 118 skreśla się w całości treść zapisów zawartych w ust. 9.
63. W § 118 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „ Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół,
zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu poprawkowego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
64. W § 118 w ust. 10 po słowach : „ o ustnych odpowiedziach ucznia” dodaje się: „ i zwięzłą
informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego”.
65. W § 118 skreśla się w całości treść zapisów zawartych w ust. 13.
66. W § 118 ust. 13 otrzymuje brzmienie: „Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie
otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę. Rada
pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego
etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia są
realizowane w klasie programowo wyższej”.

67. W § 119 w ust. 1 po słowach: „ w terminie” dodaje się: „ nie później niż w terminie 2 dni
roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych”.
68. W § 119 w ust.4 w pkt. 1 po słowach: „Dyrektor Szkoły” dodaje się : „ albo nauczyciel
wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji”.
69. W § 119 w ust. 4 skreśla się w całości treść zapisów zawartych w pkt 3.
70. W § 119 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „ nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne
zajęcia edukacyjne”.
71. W § 119 skreśla się w całości treść zapisów zawartych w ust. 8.
72. W § 119 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „ Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia
sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
2) imiona i nazwiska wchodzących w skład komisji;
3) termin sprawdzianu;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
73. W § 119 ust. 10 po słowach: „ Dyrektora Szkoły” dodaje się: „ w uzgodnieniu z uczniem i jego
rodzicami”.
74. W § 119 skreśla się w całości treść zapisów zawartych ust. 11.
75. W § 120 w ust.5 po wyrazie „Szkoły” skreśla się wyrazy „zastrzeżeniem ust.13”.
76. W § 120 w ust. 7 po słowie: „terminie” skreśla się liczbę „5” i zastępuje liczbą „2”.
77. W § 120 w ust. 9 pkt 1 po słowie: „komisji” dodaje się: „albo nauczyciel wyznaczony przez
dyrektora szkoły”.
78. W § 120 uchyla się w całości treść ust. 13 i 14.
79. W § 121 w ust. 4 po wyrazie „uczniów” skreśla się wyrazy „na tydzień” i zastępuje „na dwa
tygodnie”.
80. W § 121 w ust. 5 po słowach: „uzasadnienie oceny” skreśla się wyraz: „wzorowej i”.
81. W § 123 skreśla się w całości treści zapisów zawartych w ust.2 i 3.
82. W § 123 skreśla się w całości treść zapisów zawartych w ust.10.
83. W § 132 ust. 4 po słowie „najpóźniej” skreśla się „ po trzech” a dopisuje się „po dziesięciu”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podpis Przewodniczącego Rady Pedagogicznej
Gimnazjum im. Straży Granicznej w Bezledach.

p.o. Dyrektora Gimnazjum im. Straży Granicznej w Bezledach
Agnieszka Klimek

