Uchwała nr 6/2015/2016
Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łańcucie
z dnia 15.09.2015r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łańcucie.
Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o
systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. , poz.357 ) Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:

§1
W Statucie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łańcucie wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 4.1

Pkt 10 przyjmuje brzmienie:
Organizowanie kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym w formach i na
zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. W §61.1
Pkt 26 - został wykreślony.
Pkt 29 natomiast brzmi:
Zwalnia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział
ucznia w realizacji tego projektu.
3. Dodano pkt 35 w brzmieniu:
Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego.
4. § 63.4 dodano punkt 9 w brzmieniu:
Ustala sposób wykorzystania wyników z nadzoru pedagogicznego.
5. § 75. 1 uzyskuje brzmienie:
Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego:
1) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach
wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na wniosek rodzica lub
pełnoletniego ucznia, zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na
lekcjach wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii. Uczeń jest obowiązany
uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego. Nauczyciel prowadzący zajęcia z
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wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia. Zasady
oceniania określają przepisy zawarte w statucie szkoły -Rozdział V – Wewnątrzszkolne
zasady oceniania.
2) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia
ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły zwalania ucznia z realizacji
zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką
nauczyciela, chyba że rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na
czas trwania lekcji wychowania fizycznego ( zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w
planie zajęć). W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje
się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.
3) uczeń nabiera prawa do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia z
zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji Dyrektora szkoły.
6. § 75.2. brzmi:
Dyrektor szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego
nauczania zwalania 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 nowożytnego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.
7. W § 105.4 dopisano :
Nauczyciel, uzasadniając ocenę, odnosi się do stopnia opanowania wymagań edukacyjnych i
aktywności ucznia. Uzasadnienie oceny może mieć formę informacji ustnej lub pisemnej (
ocena opisowa). Uczeń lub rodzic może zgłosić się do nauczyciela, składając pisemną prośbę
o uzasadnienie oceny w terminie 2 dni od jej wystawienia.
8. W §105 dodano ustęp 5 w brzmieniu:
Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego,
egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest
udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. Wymienione dokumenty są
udostępniane w szkole.
9. § 109 punkt 10 przyjmuje brzmienie:
Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć
artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w
wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku
wychowania fizycznego także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność
ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
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10. W § 109 dodaje się ustęp 11b :
Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania
przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
11. § 114.1 przyjmuje brzmienie:
Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być
zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
12. §114.9 przyjmuje brzmienie:
Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa
w pkt.2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
13. W § 117 dodano ustęp 11 :
O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna,
uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi
opiekunami).
14. W § 117 dodano również ustęp 12 :
O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub
znacznym postanawia Rada Pedagogiczna , uwzględniając ustalenia zawarte w
indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
15.W § 119.2 punkt 11 przyjmuje brzmienie:
bezstronne, rzetelne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy i umiejętności uczniów, z
zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny;
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Pedagogicznej
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