
 

 

UCHWAŁA  NR 65/2008 

 
Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego 

w Nowym Tomyślu 

z dnia 29 10 2008 r. 

w sprawie zmian w Statucie Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego 

w Nowym Tomyślu 

 

 

 

 

Na podstawie art. 42 ust 1, w związku z art. 52, ust. 2, ustawy z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty /tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zmianami/ oraz 

Ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy- Karta 

Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz. U. Nr 145, poz. 917/,  

uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

1. Rada Pedagogiczna Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu 

uchwala zmiany w Statucie Gimnazjum im . Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

 

 

§ 3 

 

1. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w 

Nowym Tomyślu 

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego  

w Nowym Tomyślu 

 

 

mgr Andrzej Wałęsa 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do uchwały nr 65/2008 

Rady Pedagogicznej  

Gimnazjum im. F Szołdrskiego  

w Nowym Tomyślu z dnia 29 10 2008 r. 
 

1.W dziale III, § 5, pkt 1, ust. 2) otrzymuje brzmienie: 

2.Przeprowadza egzamin gimnazjalny, zgodnie z procedurami określonymi w Rozporządzeniu  

MENiS  w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz  

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 7 września 2004 r. ze 

zmianami
3
 oraz z ustawą  z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. nr 

145, poz. 917). 

 

2. W dziale IV, § 6, pkt  1, ust. 1), ppunkt „G” otrzymuje brzmienie: 

może z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Gimnazjum, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej 

lub Samorządu Uczniowskiego za zgodą odpowiednio Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej, a 

także po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego, wprowadzić obowiązek noszenia przez 

uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;  

 

3. W dziale IV, § 6, pkt  1, ust. 1),  wprowadza się ppunkt „H” 

ustala w uzgodnieniu z Radą Rodziców i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu 

Uczniowskiego wzór jednolitego stroju, a także może określić sytuacje,  w których nie jest 

wymagane jego noszenie;  

 

4. W dziale IV, § 6, pkt  1, ust. 1), wprowadza się ppunkt „I”  

 może znieść obowiązek noszenia przez uczniów jednolitego stroju po spełnieniu wymogów 

określonych  w art. 64a  ustawy o systemie oświaty.   

 

5. W dziale IV, § 6, pkt 2, ust. 3), ppunkt „g” otrzymuje brzmienie: 

g) organizacja Rady Gimnazjum: 

W skład Rady Gimnazjum wchodzą w równej liczbie: nauczyciele, rodzice i uczniowie, 

przy czym Rada powinna liczyć co najmniej 6 członków. Kadencja trwa 3 lata . Rada 

uchwala Regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania Rady 

są protokołowane.  

Udział uczniów w Radzie Gimnazjum nie jest obowiązkowy . 

 

6. W dziale VI, § 21, pkt 2, po punkcie „z” dodaje się: 

ź)  uczestniczyć w przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum. 

7. W dziale VI, § 22, po punkcie 3 dopisuje się pkt 4 w brzmieniu: 

4. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu 

nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 ustawy o systemie oświaty. 

8. Dotychczasowy dział VIII staje się działem IX. 

 

9. Dział VIII otrzymuje brzmienie: 

VIII. RODZICE DZIECKA 

§ 27.1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do: 

a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 

b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

c) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć, 

d) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora, w obwodzie 

którym dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony 

w art. 14 i 16  ustawy o systemie oświaty . 


