ZMIANY
W STATUCIE GIMNAZJUM IM. ŚW. JANA KANTEGO W NIEBOCKU
Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2015r. ZAOPINIOWANE PRZEZ RADĘ RODZICÓW
Na podstawie nowelizacji Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 20 lutego 2015r.
w Statucie Gimnazjum im. Św. Jana Kantego w Niebocku wprowadza się następujące
zmiany:
1) W § 65 ust. 1 dodaje się pkt 38 w brzmieniu:
„38) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia”.
2) W § 67 ust. 10 dodaje się pkt 13 i 14 w brzmieniu:
„13) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu
doskonalenia pracy szkoły lub placówki
14) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do
dyrektora, organu prowadzącego szkołę

oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w

szczególności w sprawach organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza
się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
b)

zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program
nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

c) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
d) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów”.
3) W § 73 ust.1 dodaje się pkt 6 – 8 w brzmieniu:
„6)

dodatkowe

zajęcia

edukacyjne,

do

których

zalicza

się:

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania
tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

7) Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 6 lit a i b mogą być prowadzone także z udziałem
wolontariuszy.
8) Zajęcia edukacyjne, o których mowa w pkt 6, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą
organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców”.
4) W § 106 dodaje się ust.4 pkt od 1 – 4 w brzmieniu:
„4. Nauczyciel może prowadzić zajęcia z uczniami finansowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
1) Zajęcia, o których mowa w ust.4, są przydzielane za zgodą nauczyciela i nie są wliczane
do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich
rzecz.
2) Wynagrodzenia nauczycieli z tytułu prowadzonych zajęć, o których mowa w ust.4 nie
uwzględnia się przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli.
3) W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami
albo na ich rzecz, w szkole lub placówce publicznej może być zatrudniony nauczyciel, który
nie realizuje w tej szkole lub placówce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, posiadający kwalifikacje określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela oraz spełniający warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 tej ustawy. W celu
potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest
obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły lub placówki informację z Krajowego Rejestru
Karnego.
4) Nauczyciela, o którym mowa w pkt 3, zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie
Pracy, z tym że za każdą godzinę prowadzenia zajęć, o których mowa w ust. 4, nauczycielowi
przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia
zajęć ustalone w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela dla nauczyciela dyplomowanego

posiadającego wykształcenie wyższe

magisterskie i realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa
w art. 42 ust. 3 w tabeli w lp. 3 tej ustawy”.

5) W § 125 ust. 6 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) udzielanie uczniowi pomocy w nauce przez przekazywanie uczniowi informacji o tym,
co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć”.
6) W § 125 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
„9. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę

informacji w zakresie

nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców
opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji”.

7) W § 127 ust. 2 wykreśla się pkt 4.
8) W § 127 dodaje się ust. 2a – 2b w brzmieniu:
„2a. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich
rodziców, prawnych opiekunów o:
1)warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2)warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zachowania.
2b. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z zachowania określa
statut szkoły”.
9) W § 127 dodaje się ust. 14 w brzmieniu:
„14. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się,
niepełnosprawność”.
10) W § 133 ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„2. Uczeń podlega klasyfikacji:
1) śródrocznej i rocznej;
2) końcowej”.
11) W §133 dodaje się ust. 2a – 2g w brzmieniu:
„2a. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym

podsumowaniu osiągnięć

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych
ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
Klasyfikacje śródroczna przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego,
w terminie określonym w statucie szkoły.

2b. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen
klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2c. Na klasyfikacje końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie
programowo najwyższej;
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
odpowiednio w klasach programowo niższych w szkole oraz
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
2d. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej.
2e. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym
klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych
w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,
2f. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

a także śródroczne i roczne oceny

klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub
znacznym są ocenami opisowymi.
2g. W szkole lub oddziale ogólnodostępnym śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna
z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy w szkole lub
oddziale jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia
uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym, po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela”.
12) W § 134 ust. 12 słowa: „do 7 dni” zastępuje się słowami: „do 2 dni roboczych”.
13) W § 134 wykreśla się ust. 14 pkt 1-7.

14) W § 137 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego
w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu”.
15) W § 141 dodaje się ust. 16 w brzmieniu:
„16. 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”.
16) W § 143 w ust. 1 skreśla się słowa: „z zastrzeżeniem ust. 2.”
17) W § 143 skreśla się ust. 2 pkt 1 – 5.
18) W § 143 dodaje się ust. 12 – 13 w brzmieniu:
„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.
13.Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 12, powtarza ostatnią klasę
gimnazjum i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza te klasę, do egzaminu
gimnazjalnego”.
19) W § 145 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany:
1) w terminie głównym w kwietniu,
2) w terminie dodatkowym w czerwcu”.
20) W § 145 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Deklarację, o której mowa w ust. 5 składa się nie później niż do dnia 30 września roku
szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny”.
21) W § 145 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:
„8a. Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed
terminem egzaminu gimnazjalnego pisemną informację o:
1) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji;

2) rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie
rozszerzonym w przypadku ucznia, który ma obowiązek przystąpienia do trzeciej części
egzaminu tylko na poziomie podstawowym”.
22) W § 150 ust. 6 dodaje się pkt 3 – 8 w brzmieniu:
„ 3) Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, który przystępuje do części trzeciej egzaminu
gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego, którego naukę na podbudowie wymagań
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego
kontynuował w gimnazjum, jest zwolniony z obowiązku przystąpienia do egzaminu z tego
języka na poziomie rozszerzonym. Uczeń ten może przystąpić do egzaminu z tego języka na
poziomie rozszerzonym, na wniosek rodziców.
4) Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu gimnazjalnego był
objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczna w szkole ze względu na trudności adaptacyjne
związane z wcześniejszym kształceniem za granica, zaburzenia komunikacji językowej lub
sytuacje kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w
warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
wynikających odpowiednio z rodzaju tych trudności, zaburzeń lub sytuacji kryzysowej lub
traumatycznej, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
5) Uczeń, o którym mowa w pkt.4, któremu ograniczona znajomość języka polskiego
utrudnia zrozumienie czytanego tekstu, może przystąpić do części pierwszej lub części
drugiej egzaminu gimnazjalnego – w warunkach i formie dostosowanych do jego potrzeb
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających

z tego ograniczenia, na

podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej;
6) Dostosowanie formy egzaminu gimnazjalnego o którym mowa w pkt.4, polega na
przygotowaniu

odrębnych

arkuszy

niepełnosprawności ucznia, z tym

egzaminacyjnych

dostosowanych

do

rodzaju

że nie przygotowuje się odrębnych arkuszy

egzaminacyjnych dla absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.
7) Dostosowanie formy egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w pkt.5, polega na
przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do potrzeb ucznia,
któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.

8) Dostosowanie

warunków

przeprowadzania

egzaminu

gimnazjalnego

polega

odpowiednio na:
a) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania
społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia,
b) zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych,
c) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,
d) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu
gimnazjalnego,
e) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania
egzaminu gimnazjalnego, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości
psychofizyczne ucznia,
f) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu gimnazjalnego nauczyciela
wspomagającego ucznia lub absolwenta w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty
odpowiednio

z zakresu

danego rodzaju

niepełnosprawności,

niedostosowania

społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do
uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu
specjalistycznego i środków dydaktycznych”.

