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Uchwała Nr 3/2015 
Rady Pedagogicznej GCE Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej Polski 

w Wawrzeńczycach 
z dnia 05 marca 2015r. 

w sprawie zmian w statucie gimnazjum 
 
 
Na podstawie art.52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 
(Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)  uchwala co następuje: 
 

§1 
 
1. W statucie gimnazjum wprowadza się następujące zmiany: 

1) W §27 ust 11 przyjmuje brzmienie: 
„11.Na tydzień przed rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym RP nauczyciele 
i wychowawca klasy zobowiązani są do poinformowania ucznia i jego 
rodziców, prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach z przedmiotów 
w formie pisemnej. Oceny przewidywane są ostateczne.” 

2) § 28 ust 4 i 5 przyjmują brzmienie: 
„4. Sprawdziany są zapowiadane uczniom tydzień wcześniej z podaniem ich 
zakresu. 
5. Kartkówki mogą być nie zapowiadane.” 

3) W § 28 dodano ust 10 w brzmieniu: 
„10. W ciągu tygodnia można przeprowadzić maksymalnie 5 sprawdzianów, po 
jednym w każdym dniu.” 

4) § 31 ust 8 przyjmuje brzmienie: 
„8. Jako datę wystawienia świadectwa uczniowi, który zdał egzaminy 
poprawkowe przyjmuje się datę podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w 
sprawie promocji tego ucznia. 

5) W § 31 dodano ust 10 w brzmieniu: 
„10. Uzyskanie oceny niedostatecznej z pisemnej części egzaminu nie 
przesądza o negatywnej ocenie z egzaminu poprawkowego. 

6) § 34 ust 1 przyjmuje brzmienie: 
„1. Uczeń lub jego rodzice, prawni opiekunowie mogą zgłosić pisemnie 
zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna 
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 
trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 5 dni 
od zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.” 

7) § 35 ust 5 przyjmuje brzmienie: 
„4. Uczeń, który otrzymał naganę wychowawcy klasy może otrzymać ocenę 
zachowania co najwyżej dobrą, w przypadku otrzymania nagany dyrektora co 
najwyżej poprawną, chyba że rada pedagogiczna zadecyduje inaczej. 

8) § 51 przyjmuje brzmienie: 
1. „Uczeń gimnazjum ma prawo do: 

1) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania; 
2) posiadania pełnej wiedzy na temat wymagań edukacyjnych z przedmiotów 

i zachowania; 
3) korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności; 
4) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 
5) poszanowania swej godności; 
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 
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7) swobody wygłaszania myśli i przekonań, o ile nie naruszają dobra 
osobistego osób trzecich; 

8) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- 
wychowawczym; 

9) nietykalności osobistej; 
10) bezpiecznych warunków pobytu w szkole; 
11) korzystania z wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich 

przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów; 
12) reprezentowania gimnazjum w konkursach, olimpiadach, zawodach 

sportowych; 
2. Uczeń gimnazjum ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych 

w statucie, a zwłaszcza: 
1) musi punktualnie przychodzić na lekcje; 
2) aktywnie uczestniczyć w zajęciach; 
3) odrabiać zadane prace przez nauczyciela; 
4) posiadać wymagane podręczniki, ćwiczenia i przybory szkolne; 
5) wykonywać polecenia nauczyciela; 
6) zachowywać się zgodnie z przyjętymi normami zachowania; 
7) usprawiedliwiać nieobecności w ciągu 7 dni (data, przyczyna 

nieobecności) w dzienniczku; 
8) musi schludnie wyglądać: zabrania się farbowania włosów, stosowania 

makijażu,, przesadnej biżuterii, zbyt krótkich spódniczek oraz bluzek; 
9) musi posiadać obuwie zmienne; 

3. Uczniowie na terenie szkoły mają obowiązek: 
1) stosować formy grzecznościowe; 
2) nie przeklinać; 
3) nie stosować żadnych form agresji, i przemocy; 
4) stosować się do poleceń nauczycieli i pracowników szkoły; 
5) przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego; 
6) dbać o higienę, schludny wygląd; 
7) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w gimnazjum; 
8) wystrzegać się nałogów; 
9) naprawiać wyrządzone szkody materialne; 
10) dbać o honor i tradycje gimnazjum; 
11) podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady 

pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego; 
12) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom 

gimnazjum oraz ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy; 
13) przestrzegać regulaminu wycieczek i regulaminu dyskotek. 

4. Uczniów obowiązuje strój galowy: biała bluzka, koszula, granatowa lub czarna 
spódnica, granatowe lub czarne spodnie dla chłopców; 

5. Uczniów na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje strój: 
1) tenisówki z kauczukową podeszwą, 
2) bawełniany podkoszulek z krótkim rękawem, 
3) krótkie spodenki, 

6. Uczniowie mają całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych, 
sprzętu typu mp3 w trakcie lekcji, 
1) urządzenia elektroniczne znajdujące się w posiadaniu ucznia powinny być 

wyłączone w trakcie zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć oraz 
uroczystości szkolnych i powinny znajdować się w tornistrze; 

2) uczeń może korzystać z urządzeń elektronicznych, w tym z telefonu 
komórkowego podczas przerw, przed i po zajęciach oraz 
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3) w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia; 
4) na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz fotografowania oraz 

nagrywania bez zgody zainteresowanych; 
5) uczeń ponosi pełną odpowiedzialność za posiadane przez siebie 

urządzenia elektroniczne; 
6) w przypadku, gdy uczeń pomimo zakazu uruchomi w trakcie lekcji komórkę 

lub inne urządzenie elektroniczne, nauczyciel odbiera uczniowi urządzenie, 
które uczeń jest zobowiązany wyłączyć, wkłada do koperty, zakleja kopertę 
, parafuje swoim nazwiskiem i deponuje u dyrektora szkoły. Nauczyciel 
zawiadamia o tym fakcie rodziców/ opiekunów ucznia, którzy mogą 
odebrać urządzenie. 

7. W przypadku naruszenia praw ucznia może on złożyć skargę do dyrektora 
szkoły bezpośrednio lub za pośrednictwem wychowawcy. Osoby te po 
wyjaśnieniu zdarzenia podejmują decyzję odnośnie zaistniałej sytuacji. 

9) § 54 ust 1 i 2 przyjmują brzmienie: 
1. Rada Pedagogiczna może przyznać zasługującym na to uczniom 

następujące wyróżnienia lub nagrody: 
1) pochwałę dyrektora szkoły; 
2) świadectwo z wyróżnieniem; 
3) pochwałę wychowawcy; 
4) list pochwalny dla rodziców; 
5) nagrodę rzeczową za szczególne osiągnięcia; 
6) wpis na świadectwie ukończenia szkoły dotyczący szczególnej 

działalności na rzecz szkoły w ciągu całego etapu edukacyjnego 
(poczet sztandarowy, udział w uroczystościach szkolnych 
i środowiskowych, działalność w samorządzie uczniowskim, pomoc 
koleżeńska, reprezentowanie szkoły na zewnątrz, inicjowanie 
pozytywnych działań); 

2. Szkoła może stosować wobec uczniów następujące rodzaje kar: 
1) naganę wychowawcy klasy; 
2) upomnienie dyrektora szkoły w obecności rodzica/ opiekuna 

prawnego; 
3) naganę dyrektora szkoły z ostrzeżeniem dotyczącym skreślenia 

z listy uczniów; 
4) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych; 
5) przeniesienie do innej klasy; 

 
§2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 05 marca 2015r. 
 

§3 
 
Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Gimnazjum. 
 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
Dyrektor Gimnazjum 


