
Uchwała  Nr 77/2009 

Rady Pedagogicznej 

Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu 

 z dnia 23 września 2009 r. 

w sprawie zmian  w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania  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. ) oraz  Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r  w sprawie warunków i sposobu oceniania , 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i 

egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 83, poz.562 ze zmianami: Dz. U. z 2007 r. Nr 

130, poz. 906, z 2008 r. Nr 3, poz. 9 i Nr 178, poz. 1097 oraz z 2009 r. Nr 58, poz. 475 , Nr 

83, poz. 694, Nr 141 poz.1150).uchwala się co następuje: 

 

 

§ 1 

W Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania  gimnazjum wprowadza się następujące zmiany: 

1) Podstawy prawne: 

a) uchyla się pkt 1,  2 i 4  

b) zastępuje się pkt 1.w brzmieniu: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7. 09. 

1991r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami: Dz.U z 2004r. Nr 

273poz.2703, Nr 281 poz. 2781; z 2005r.  Nr 17 poz.141,    Nr 94 poz.788, Nr 

122 poz. 1020, Nr 131 poz.1091, Nr 267 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104;   z 

2006r. Nr  144, poz. 1043, Nr 208 poz.1532, Nr 227 poz.1658; z 2007r. Nr 42 

poz. 273, Nr 80 poz.542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz.1280, 

Nr 181 poz. 1292; z 2008r. Nr 70 poz.416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz.1370, 

Nr 235 poz. 1618; z 2009r Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz.458), 

      zwana dalej „ustawą”. 

c) pkt 2. zastąpiono pkt 3.  

d) pkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 30 kwietnia 2007r  w sprawie warunków i sposobu oceniania , 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 83, poz.562 ze 

zmianami: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906, z 2008 r. Nr 3, poz. 9 i Nr 178, 

poz. 1097 oraz z 2009 r. Nr 58, poz. 475 , Nr 83, poz. 694, Nr 141 poz.1150). 

   

2) w § 1 pkt 3. na końcu po słowach: „ norm etycznych” dodaje się : „oraz obowiązków               

ucznia określonych w statucie szkoły”. 

 

3)  w § 3 pkt 3. ppkt 4) na końcu po słowach: „ zadań praktycznych” po przecinku 

dodaje się: „a w przypadku zajęć artystycznych i zajęć technicznych wyłącznie w 

formie praktycznej”.  

 

4) w  § 4 pkt 2. na końcu po słowach: „ ustaloną ocenę” dodaje się: „ według kryteriów 

określonych w Przedmiotowym Systemie Oceniania”. 

 

5) w  § 6 po słowie: „muzyki” dodaje się: „zajęć artystycznych i technicznych” 

 



6)  w § 8 pkt 1. po słowach: „ dysleksją” rozwojową” po przecinku dodaje się: „ze 

sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem” 

 

7) w § 13 pkt 6. po słowie: „ reguluje” dodaje się: „ wewnątrzszkolny” 

 

8) w § 15 pkt 5. po słowach: „ i wychowanie fizyczne” po przecinku dodaje się: „zajęcia 

artystyczne i techniczne” 

 

9) w § 15 pkt 8. na końcu dodaje się: „ a z zajęć artystycznych i technicznych wyłącznie 

praktyczny ”. 

 

10)    w § 18 pkt 2. dodaje się pkt 2a. w brzmieniu: 2a. Uczniowi, który uczęszczał na 

dodatkowe obowiązkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej ocen, o 

której mowa w ust. 2 wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

 

11)    w § 19 pkt 2. na końcu po przecinku dodaje się: „ a z zajęć artystycznych i 

technicznych wyłącznie praktyczny”. 

 

12)    w § 29 pkt 1. po słowach: „120 minut” po przecinku dodaje się: „a część trzecia 

egzaminu gimnazjalnego trwa 90 minut” 

 

13)  w § 29 pkt 2. otrzymuje brzmienie: 2. Dla uczniów, o których mowa w § 24 ust. 1 i 5, 

czas trwania egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony, nie więcej jednak niż o: 

          - 60 minut – w przypadku części pierwszej i części drugiej egzaminu gimnazjalnego 

          - 45 minut – w przypadku części trzeciej egzaminu gimnazjalnego. 

-  

14)  w § 30 pkt 6. na końcu po przecinku dodaje się: „ a w przypadku części trzeciej   

egzaminu gimnazjalnego- nauczyciele tego języka obcego nowożytnego, z którego 

zakresu jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny”. 

 

15) w § 36 pkt 3. po słowach: „przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego” dodaje się: 

„lub odpowiedniej części tego egzaminu”. 

 

16) w § 36 dodaje się pkt 4. w brzmieniu:   4.  W przypadku zwolnienia z części egzaminu 

gimnazjalnego w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, 

zamiast wyniku egzaminu gimnazjalnego z odpowiedniej części wpisuje się 

odpowiednio ,,zwolniony” lub „zwolniona”. 

 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

§ 3 

Realizacje uchwały powierza się Dyrektorowi Gimnazjum 

 

 


