Uchwała Rady Pedagogicznej nr 3/2015/2016 Gimnazjum nr 2
w Orzeszu – Zawadzie, z dnia 24. 08. 2015 rok w sprawie uchwalenia
nowego statutu szkoły.
Na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7. 09. 1991 rok (z późniejszymi zmianami)
oraz paragrafu 12 statutu Szkoły, Rada Pedagogiczna postanowiła:
§1
Wprowadzić w statucie Szkoły następujące zmiany:
1) W paragrafie 3 – Dokumentacja szkolna:
a) punkt 4 otrzymuje brzmienie: Dla każdego oddziału, grupy językowej bądź z zajęć
wychowania fizycznego czy zajęć technicznych, od roku szkolnego 2015/2016
prowadzony jest dziennik lekcyjny wyłącznie w formie elektronicznej.
b) punkt 5 otrzymuje brzmienie: Każde zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, zajęcia
świetlicowe, rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia pedagoga szkolnego
i dziennik biblioteki szkolnej, dokumentowane są w papierowych dziennikach
nauczycielskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
c) uchyla się punkt 6 i 7.
d) punkt 8 otrzymuje numer 6 i brzmi: W celu dokonywania wpisów w dokumentacji
szkolnej dopuszcza się stosowanie kolorów: niebieski i czarny, kolor czerwony tylko do nanoszenia poprawek, zgodnie z odrębnymi przepisami.
e) punkt 9 otrzymuje numer 7.
2) W paragrafie 4, rozdział I:
a) punkt 7 otrzymuje brzmienie: Wychowawca klasy na początku każdego roku
szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach
i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania.
b) punkt 14 otrzymuje brzmienie: Klasyfikacja roczna (śródroczna) ucznia
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, polega
na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych
w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu
edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów
i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych,
które są ocenami opisowymi.
c) w punkcie 17 dopisuje się sformułowanie: po „Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć
wychowania fizycznego”, dodaje się – z całości lub niektórych ćwiczeń.
3) W paragrafie 4, rozdział II:
a) punkt 13, podpunkt 1) otrzymuje brzmienie: posiada wiedzę i umiejętności określone
podstawą programową z przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija
własne uzdolnienia.
b) punkt 16 podpunkt 1) otrzymuje brzmienie: Ustalanie ocen klasyfikacyjnych
z poszczególnych zajęć edukacyjnych polega na obliczeniu tzw. oceny ważonej.
Wszystkie uzyskane oceny cząstkowe dzielą się na kategorie, którym przypisane są
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wagi: sprawdziany, udział w olimpiadach, testy sprawdzające, zaliczenia półrocza –
waga 8, odpowiedzi i kartkówki, próbne egzaminy gimnazjalne, projekty edukacyjne,
osiągnięcia w konkursach wewnątrzszkolnych – waga 5, praca na lekcji i aktywność –
waga 3, zadania domowe i pozostałe oceny – waga 2. Oceny ważonej nie ustala się
z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, wychowania fizycznego,
gdzie należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
c) Punkt 19 otrzymuje brzmienie: W przypadku stwierdzenia ustalenia oceny niezgodnie
z przepisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję zgodnie z odrębnymi
przepisami prawnymi.
d) Uchyla się podpunkty od 1) do 9) punktu 19.
e) Uchyla się punkt 43
f) Punkt 44 otrzymuje numer 43, itd.
g) Punkt 52 otrzymuje brzmienie: Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 roku w
sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
4) W paragrafie 4, rozdział IV – uwagi końcowe:
a) W Punkcie 11 dopisuje się: Podczas poprawy pracy nie ulega zmianie zakres
tematyczny pracy. Nauczyciel zobowiązany jest jednak do zmiany pytań.
b) Punkt 12 otrzymuje brzmienie: Przy wpisywaniu oceny uzyskanej na skutek poprawy
pracy pisemnej, do dziennika wpisuje się ocenę uzyskaną z poprawy.
c) W punkcie 13 dopisuje się: Ostateczny termin przedłożenia usprawiedliwienia upływa
10 dnia miesiąca następującego po nieobecności. Usprawiedliwienia nieobecności
można dokonać poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS ale tylko i wyłącznie z konta
rodzica.
5) W paragrafie 11 – Prawa i obowiązki uczniów:
a) Punkt 2 podpunkt 3) litera a) otrzymuje brzmienie: Wniosku, który składany jest od 15
kwietnia do 22 maja każdego roku.
b) Punkt 2 podpunkt 6) otrzymuje brzmienie: Lista kandydatów zakwalifikowanych do
szkoły, zostanie ogłoszona zgodnie z decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty.
c) Punkt 2 podpunkt 10) otrzymuje brzmienie: Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza
postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia danego
roku.
d) Punkt 7 podpunkt 3) litera a) otrzymuje brzmienie: strój szkolny na co dzień w formie
jednokolorowej, granatowej bluzy lub kamizelki bez jakichkolwiek emblematów.
e) Punkt 7 podpunkt 14) litera a) otrzymuje brzmienie: w szkole obowiązuje
bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych lub innych urządzeń
elektronicznych.
§2
Uchwalić tekst jednolity statutu publicznego trzyletniego Gimnazjum nr 2
im. Stanisława Ligonia w Orzeszu – Zawadzie.
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§3
Traci moc Statut Gimnazjum nr 2 w Orzeszu – Zawadzie uchwalony przez Radę
Pedagogiczną G-2 w Orzeszu - Zawadzie Uchwałą nr 7/2013/2014 z dnia 6 luty 2014 r.
§4
Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Protokolant
mgr Teresa Homańczyk

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Ewa Golus
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