
Uchwała nr 10/08/2016

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II

w Grębkowie z dnia 29 sierpnia  2016 r.

w sprawie zmian w Statucie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II

Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 i art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2156  z późn. zm.)  oraz § 26 Statutu Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II  Rada Pedagogiczna postanawia: 

§ 1

W  Statucie  Publicznego  Gimnazjum  im.  Jana  Pawła  II  w  Grębkowie  zatwierdzonym
uchwałą nr 11/09/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 10 września 2015 r. wprowadza się następujące
zmiany:

1) Wykaz aktów prawnych poprzedzający treści Statutu otrzymuje brzmienie:

„Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156  z późn.
zm.); 

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.);

3. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61 z 2001 r. poz. 624 z późn. zm.); 

4.  Rozporządzenie  MEN z  dnia  10  czerwca  2015 r.  w sprawie  szczegółowych  warunków
i sposobu  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów  i  słuchaczy  w  szkołach
publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 843 z późn. zm.) 

- inne akty prawne opracowane na podstawie ustawy o systemie oświaty.”

2)W § 15 ust. 1 po p-cie 1) dodaje się p-t 1a) w brzmieniu:

„1a) realizowanie innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w
tym  zajęć  opiekuńczych  i  wychowawczych  uwzględniających  potrzeby
i zainteresowania uczniów.”

3) W § 19 ust. 1 po p-cie 1) dodaje się p-t 1a) w brzmieniu:

„1a) Nagrodę za rzetelną naukę przyznaje się w następujących przypadkach:
a) uczeń klasy I-III uzyskał roczne lub końcowe oceny co najmniej dobre ze wszystkich 

zajęć obowiązkowych i dodatkowych (warunkiem uzyskania nagrody jest otrzymanie 
co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania);

b) uczeń  klasy I-III uzyskał średnią ocenę roczną lub końcową co najmniej 4,75 
(warunkiem uzyskania nagrody jest otrzymanie co najmniej bardzo dobrej oceny 
z zachowania);

c)  uczeń  klasy  III  uzyskał  najlepszy  w  szkole  średni  wynik  z  egzaminów
przeprowadzanych na zakończenie nauki w gimnazjum.”



§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie 1 września 2016 rok




