
Uchwała  Nr 76/2009 

Rady Pedagogicznej 

Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu 

 z dnia 23 września 2009 r. 

w sprawie zmian w statucie gimnazjum 

 

 

Działając na podstawie art.52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                    

( Dz. U.  z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) uchwala się co następuje: 

 

 

§ 1 

W statucie gimnazjum wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w § 5.1 ust. 2 dodano na końcu w nawiasie:  „ze zmianami” 

 

2)  w § 6.1 ust.1) :                                                                                                                                   

a) pkt ż ppkt B)  uchyla się 31 03 i zastępuje 15 06  

b) dodaje się pkt ża ) w brzmieniu: dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela 

program nauczania do użytku szkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej 

 

3) w § 6.1 ust.2 ) :  pkt m) zastąpiono o) oraz dodaje się pkt m) i ń) w brzmieniu:  

            m) opiniuje zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania 

ń) opiniuje przedstawione przez dyrektora szkoły propozycje realizacji dwóch godzin                       

obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego 

 

4) w § 6.1 ust.4):                                                                                                                              

  a) pkt k) zastępuje pkt j), pkt l) – k), ł) – l), j) – m)  

     b) dodaje się pkt ł) w brzmieniu:                                                                                                                             

ł) opiniuje przedstawione przez dyrektora szkoły   propozycje realizacji dwóch godzin 

obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego  

 

5) w § 10 dodaje się po słowach: przez Dyrektora „z uwzględnieniem szkolnego planu 

nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania” 

 

6) w § 13 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:                                                                                                 

4. Dwie godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego dla uczniów w ramach 

tygodniowego wymiaru godzin są realizowane w dopuszczalnych formach określonych 

odrębnym rozporządzeniem jako zajęcia lekcyjne. 

 

7) w § 21.2 dodaje się pkt ż) w brzmieniu: 

      ż) dokonywać wyboru podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego. 

 

8)  w § 22.1 dodaje się pkt 1a. w brzmieniu: 1a. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym 

oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w   szczególności opiniowanie zestawu 

programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. 

 

9) w§ 22.3 uchyla się pkt a)  

 

10)   w § 23.2 dodaje się pkt 2a. w brzmieniu: 2a. Formy spełniania zadań nauczyciela 

wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków 

środowiskowych gimnazjum. 



 

11) w§ 26.2 uchyla się w pkt 9) ppkt b) 

 

12) w§ 26.7 dodaje się na końcu: ze zmianami 

 

13) § 29 otrzymuje brzmienie: 

 1. Gimnazjum posiada własny sztandar, hymn oraz ceremoniał szkolny.  

2.  Ceremoniał szkolny określa odrębny regulamin. 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

§ 3 

Realizacje uchwały powierza się Dyrektorowi Gimnazjum 


