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Uchwała Nr 11 2015/2016 
Rady Pedagogicznej GCE Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej Polski 

w Wawrzeńczycach 
z dnia 18 lutego 2016r. 

w sprawie zmian w statucie gimnazjum 
 
Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz 
art. 52 ust. 2  tejże ustawy uchwala co następuje: 

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

1) W § 26 ust 1pkt 4 przyjmuje brzmienie: ,, nauczyciel ma obowiązek 
udostępniania rodzicom sprawdzonych i ocenionych prac kontrolnych 
poprzez udostępnienie pracy zainteresowanym do domu z prośbą o zwrot 
pracy podpisanej przez rodziców;”  

2. W § 37 ust 5 przyjmuje brzmienie: ,,Kandydaci zamieszkali poza obwodem 
szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania 
rekrutacyjnego, jeżeli gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami, zgodnie 
z regulaminem stanowiącym osobny dokument.” 

3. § 37 od ust 8 przyjmuje brzmienie: 
,,8.  Do klasy II lub III gimnazjum przyjmuje się ucznia na podstawie świadectwa 
ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego 
przez szkołę. 

W czasie trwania roku szkolnego ucznia przyjmuje się na podstawie:  
1) odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł; 
2) wyników klasyfikacji za I półrocze; 
3) ocen cząstkowych II półrocza /odpowiednio I półrocza/; 
4) dokumentu „przekazania” ucznia; 
5) co najmniej dobra ocena zachowania /uczeń spoza obwodu/; 

9. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do 
której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez 
nauczycieli prowadzących dane zajęcia. 

10. Uczniowie klas I na pierwszej lekcji języka angielskiego zostają 
przydzieleni do odpowiednich grup zaawansowania: I lub II. Podziału 
dokonuje się na  podstawie osiągniętych wyników sprawdzianu w klasie 6, 
oceny końcowej na świadectwie z klasy 6 i opinii nauczyciela uczącego. 

11. Uczeń, który osiąga wysokie wyniki nauczania (minimum bardo dobre) 
w grupie I, może być przeniesiony do grupy II za zgodą nauczyciela po 
wcześniejszej konsultacji z rodzicami ( prawnymi opiekunami). 

12. Uczeń, który otrzymał roczną ocenę niedostateczną w grupie II, może być 
na sugestię nauczyciela uczącego w porozumieniu z rodzicami( prawnymi  
opiekunami) przeniesiony do grupy I. 

13. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim obowiązkowo realizują 
jeden język obcy nowożytny. Na prośbę ucznia lub rodzica uczeń może 
realizować drugi nowożytny język obcy.” 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 lutego 2016r. 

§3 
Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Gimnazjum. 
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