
Uchwała nr 1/2016/2017 

Rady Pedagogicznej 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myśliszewicach 

z dnia 15 września 2016 r. 

w sprawie zmian w statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myśliszewicach 

Na podstawie art.50 ust. 2 pkt.1, w związku z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1  

W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian: 

W §19:  

dodano ust.6 w brzmieniu:  

6. Dla uczniów mających trudności adaptacyjne i komunikacyjne związane   z wcześniejszym 

kształceniem za granicą szkoła może organizować: 

1) dodatkowe zajęcia  nauki języka polskiego w formie zajęć lekcyjnych prowadzonych 

indywidualnie lub w grupach, w wymiarze pozwalającym  

na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział                                 

w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż 2 godziny lekcyjne 

tygodniowo, 

2) dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotu, którego nauczyciel stwierdzi 

konieczność uzupełnienia różnic programowych, prowadzone indywidualnie  

lub w grupach, w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z tego przedmiotu,  

w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo. 

3) oddział przygotowawczy. 

Po ust. 6 dodano ust. 7 w brzmieniu: 

7.  Łączny wymiar godzin na zajęcia lekcyjne wymienione w ust.6 pkt1) i pkt2) 

 nie może być wyższy niż 5 godzin tygodniowo w odniesieniu do jednego ucznia. 

W § 25: 

w ust 1 pkt3) zmienił brzmienie:  

3) Uczniowi, który uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i etyki, przy wyliczaniu 

średniej odpowiednio z rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych będą 

uwzględniane oceny klasyfikacyjne uzyskane z obydwu tych przedmiotów. 

w ust 1 dodano pkt4), oraz litery a), b), c) w brzmieniu: 



4)  Na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły,  

w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się: 

              a) poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć; 

              b) ocenę z religii albo etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć,  

bez    wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena; 

              c) ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia                    

z religii, jak i zajęcia z etyki.”, 

W § 27 dodano ust. 4 w brzmieniu::  

4. Oceny bieżące i klasyfikacyjne sporządzone komputerowo w postaci wydruku 

podpisanego przez wychowawcę klasy, mogą być dołączone do dziennika lekcyjnego  

i arkusza ocen, co jest równoznaczne z wpisem do nich. 
 

W § 39:  

Ust. 6 zmienił brzmienie: 

6. Wszystkie oceny wpisywane do dziennika lekcyjnego są w kolorze czarnym 

 lub niebieskim. 

W § 45:  

w ust. 6 skreśla się zdanie: „Uczeń klasy VI szkoły podstawowej obowiązany jest przystąpić 

do sprawdzianu”.  

ust 6 zmienił brzmienie”: 

6. „ Uczeń ostatniej klasy gimnazjum obowiązany jest przystąpić do egzaminu,  

gdyż jest to jeden z warunków ukończenia szkoły.” 

W § 46:  

w ust. 1 skreśla  się wyraz „Sprawdzian” 

w ust. 1 uchyla się pkt1),  

ust. 3 pkt1) i 2) uchylono 

w ust. 7 skreśla się wyrazy „sprawdzian” 

ust. 8 zmienił brzmienie: 

8. „ Uczeń , który w danym roku szkolnym przystąpił do egzaminu gimnazjalnego,  

ale nie uzyskał świadectwa ukończenia szkoły i w następnym roku szkolnym powtarza 

ostatnią  klasę, przystępuje ponownie do egzaminu gimnazjalnego w tym roku szkolnym, 

w którym powtarza ostatnią klasę” 

W § 59:  



ust. 10 i 12 zmienił brzmienie: 

10. Odraczanie rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego od 1 września 2016 r. należy 

do kompetencji dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko 

mieszka. 

12. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie 

obowiązku szkolnego. Wniosek powinien być złożony w roku kalendarzowym,  

w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do końca sierpnia. 

ust.13 uchylono. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
 
 
 
 
Uchwała została podjęta liczbą głosów: 
za -   32 osoby 
przeciw – 0 osób 
wstrzymało się – 0 osób 
członków Rady Pedagogicznej ogółem –    34  osoby 
obecnych - 32  osoby 
 


