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Uchwała Nr 8/2016/2017 
Rady Pedagogicznej GCE Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej Polski 

w Wawrzeńczycach 
z dnia 03 listopada 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 § 32 ust 2  po słowie roczną skreśla się ,,półroczną”.  
2) W § 32 ust 5 po słowie roczna skreśla się ,,lub semestralna”, 
3) W § 32 ust 10 po słowie egzaminie skreśla się ,,sprawdzającym” 
4) W § 38 ust 3 skreśla się zdanie,, Do wykazu ilości godzin dodaje się 2 godziny 

na każdy pełny etat z wyłączeniem dyrektora, które wynikają z art. 42 ust. 2 pkt 
2 KN. 

5) § 26 ust 11 przyjmuje brzmienie: 
11. ,, Najpóźniej na tydzień przed rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady 

pedagogicznej nauczyciele i wychowawca klasy zobowiązani są do 
poinformowania ucznia i jego rodziców, o przewidywanych ocenach 
z przedmiotów w formie pisemnej. 

a) Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną 
klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, to mogą złożyć swoje zastrzeżenia do 
Dyrektora szkoły w formie pisemnej (podanie) w terminie 2 dni roboczych od 
dnia zapoznania się z przewidywanymi ocenami. Podanie należy złożyć 
w sekretariacie szkoły. Podanie musi zawierać uzasadnienie oraz ocenę 
o jaką ubiega się uczeń. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane. 
Za datę poinformowania uznaje się datę zebrania rodziców w danej klasie.  

b) Dyrektor szkoły (po rozpatrzeniu zasadności wniosku) w dniu następnym od 
otrzymania wniosku informuje rodzica o terminie, czasie i miejscu, w którym 
odbędzie się pisemne i ustne sprawdzenie umiejętności i wiedzy ucznia (nie 
później niż na 1 dzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady 
pedagogicznej). 

c) Warunkiem ubiegania się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej 
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych jest: 

1) usprawiedliwiona nieobecność ucznia nieprzekraczająca 50% zrealizowanej 
liczby godzin; 

2) brak zróżnicowanych form oceniania; 
3) uzyskanie ocen ze wszystkich sprawdzianów (w tym powyżej 50% ocen ze 

sprawdzianów nie niższych niż oczekiwana przez ucznia, rodzica, pozostałe 
mogą być o stopień niższe niż ocena przewidywana), 

4) pozostałe oceny (z karkówek, odpowiedzi ustnych, zadań domowych,…) 
muszą w większości odpowiadać ocenie przewidywanej 

5) skorzystanie przez ucznia z  wszystkich  oferowanych przez nauczyciela 
form  poprawy, w tym  uczestniczenie w zajęciach dodatkowych. 

d) Jeśli nie spełnione są powyższe warunki, wniosek będzie rozpatrzony 
negatywnie. 

e) Egzamin sprawdzający przeprowadza komisja powołana przez dyrektora, 
w skład której wchodzą:  
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia jako egzaminator; 
2) nauczyciel prowadzący takie same lub podobne zajęcia jako członek 

komisji;  
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f) W pracach komisji mogą uczestniczyć – w charakterze obserwatorów rodzice, 
wychowawca. 

g) Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 
h) Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół   

zawierający: 
1) skład komisji; 
2) termin egzaminu; 
3) pytania egzaminacyjne oraz ocenę ustaloną przez komisję;  

i) Ocena z przeprowadzonego egzaminu jest ostateczna, ale nie może być 
niższa od przewidywanej. 

j) Egzamin sprawdzający z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania 
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

k) Na wniosek rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu sprawdzającego 
ucznia jest udostępniona rodzicom do wglądu w obecności dyrektora szkoły 
po przeprowadzonym egzaminie sprawdzającym.  

 
§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 03 .11.2016r. 
§3 

Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Gimnazjum. 
 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
Dyrektor Gimnazjum 


