
§28.1 ustęp 5e – przyjmuje brzmienie: 

Pojedyncze godziny ucznia na zajęciach w danym dniu nie mogą być przez rodziców 

usprawiedliwiane (nie dotyczy pierwszej i ostatniej godziny lekcyjnej, jeśli przedłoży 

zwolnienie). Dopuszczalne jest usprawiedliwienie, jeśli uczeń na ten czas został 

osobiści przez rodzica odebrany ze szkoły lub wcześniej przedstawił pisemną prośbę 

rodziców o zwolnienie ze wskazanych godzin.  

Nieobecność na pierwszej godzinie lekcyjnej należy usprawiedliwić w danym dniu 

lub, najpóźniej na drugi dzień (w przypadku nieobecności ucznia w szkole, 

niezwłocznie po powrocie do szkoły) po przedłożeniu usprawiedliwienia rodziców.  
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w § 6.12. Dodaje się: Uczeń u którego stwierdzono w opinii wadę słuchu, głęboką dysleksję, 

afazję rozwojową, niepełnosprawność sprzężoną, autyzm, w tym Zespół Aspergera, jest 

zwolniony na wniosek rodziców z nauki drugiego języka obcego nowożytnego. 

W § 6.13. dodaje się: Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka 

nowożytnego może uzyskać na podstawie tego orzeczenia. 

W § 33.4 dodaje się: a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału 

ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz 

kultury fizycznej. 

W § 33.5 dodaje się: 

1. Uczeń może być zwolniony tylko z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, jeżeli 

opinia lekarza wskazuje na ograniczenie możliwości wykonania przez ucznia określonych 

ćwiczeń, jak również wskazuje przez jaki okres czasu. W takim przypadku uczeń 

uczestniczy w realizacji zajęć wychowania fizycznego  

z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. 

Uczeń ten jest oceniany i klasyfikowany i ma dostosowane wymagania edukacyjne, 

niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej, do indywidualnych potrzeb i 

możliwości określonych w opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, wydanej 

przez lekarza. 

2. Uczeń może być zwolniony całkowicie z realizacji zajęć wychowania fizycznego na 

podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach przez 

okres wskazany w tej opinii. W takim przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia wychowania 

fizycznego i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany. 



W § 54.5 wprowadza się zapis: Komisję egzaminacyjną tworzą: nauczyciel prowadzący dane 

zajęcia edukacyjne - jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący takie same lub 

pokrewne zajęcia edukacyjne. 

W § 54 .7 dopisuje się:  

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia i zawiera: 

 nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 

 imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

 termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

 imię i nazwisko ucznia, 

 zadania egzaminacyjne, 

 ustaloną ocenę.        

W § 54.13 dopisuje się: Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami 

liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych 

w ciągu jednego dnia. 

W § 55.5 skreśla się słowo: wychowawca klasy. Dopisuje się: Protokół stanowi załącznik do 

arkusza ocen ucznia i zawiera: 

 nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 

 imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

 termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

 imię i nazwisko ucznia, 

 zadania egzaminacyjne, 

 ustaloną ocenę.        

W § 55.8 dopisuje się: Uczeń który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego  

w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca 

września.  

W § 56.3 wprowadza się zapis w miejsce dotychczasowego: Zasady przeprowadzania 

egzaminu sprawdzającego reguluje § 54.6-54.7 

W § 61 dopisuje się pkt 5 w brzmieniu: Podsumowanie pracy uczniów nad projektem 

edukacyjnym. 
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§ 19 

Punkt 19.1 przyjmuje brzemiennie: 

19.1 Opieką świetlicową sa objęci uczniowie dojeżdżający oraz wszyscy chętni na 

podstawie Kart zgłoszenia do świetlicy. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo – 

opiekuńczej działalności gimnazjum. Jest ona zorganizowana w oparciu o możliwości 

finansowe szkoły, przydzielone przez organ prowadzący. W świetlicy są prowadzone zajęcia 

w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25. 

 § 45 

Punkt 45.1 Ustala się następujące rodzaje punktów: 

ZACHOWANIA POZYTYWNE 

Do punktu 1 dodać punkt e w brzmieniu: 

Szczególne zaangażowanie w przygotowanie do konkursu niezależnie od szczebla 

       5 – 15 punktów  za każdy konkurs 

Skreślić punkt 13 o brzmieniu – praca na rzecz innych, działalność charytatywna 

          5 punktów na koniec półrocza  - przyznaje nauczyciel – opiekun zadania 

 

Zmiany do Statutu Publicznego Gimnazjum wprowadzono Uchwałą nr 19/2015/2016 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Publicznego Gimnazjum w Sławsku z dnia  
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