UCHWAŁA NR 19/2016 RADY PEDAGOGICZNEJ
Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim

Z DNIA 30 SIERPNIA 2016 ROKU
W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE GIMNAZJUM NR 1

Na podstawie art. 42 ust. 1ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256
z 2004r., poz.2572 ze zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca
2016r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych,

nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie
organizacji roku szkolnego, § 69 Statutu Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim oraz

na podstawie uchwały Rady Miejskiej miasta Konstantynowa Łódzkiego nr XX/160/16
z dnia 31 marca 2016r. rada pedagogiczna uchwala, co następuje:
§1
Wprowadzić do Statutu Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim zmiany, których treść
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej

Nr 19/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany
w Statucie Gimnazjum Nr 1

w Konstantynowie Łódzkim
Zmiany zaznaczone są kursywą.
1. § 1.

Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7 zwane dalej
szkołą, powołane zostało przez Gminę Konstantynów Łódzki, zwaną dalej organem
prowadzącym.

otrzymuje brzmienie:

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Konstantynowie Łódzkim przy ul.

Łódzkiej 5/7 zwane dalej szkołą, powołane zostało przez Gminę Konstantynów
Łódzki, zwaną dalej organem prowadzącym.

2. Usunąć podrozdział VIII.1. Rekrutacja, w tym
i paragrafy przenumerować.

cały § 46. Pozostałe podrozdziały

3. Z §52, pkt.2), §56 pkt.12), §59 pkt.5), §61 pkt. 1), §63 pkt. 1) i pkt. 2) usunąć słowa
prawni opiekunowie.

4. § 56. pkt. 1) Oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe są ocenami stopniowymi
w skali:

zmienić na następujący:

§ 56. pkt. 1) Oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe są ocenami wyrażonymi
w stopniach:

5. § 54. pkt1)

- II półrocze rozpoczyna się w pierwszy poniedziałek po klasyfikacji śródrocznej,
a kończy się w ostatni piątek miesiąca czerwca
Otrzymuje brzmienie

- II półrocze rozpoczyna się w pierwszy poniedziałek po klasyfikacji śródrocznej,
a kończy się w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca.

6. § 65.Uczniowi, który uczęszczał na religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także
roczne lub końcowe oceny uzyskane z tych zajęć. Jeżeli uczeń uczęszczał na zajęcia

religii i zajęcia etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych
lub końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten
sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej
w górę.

Otrzymuje brzmienie :

Uczniowi, który uczęszczał na religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne
lub końcowe oceny uzyskane z tych zajęć.

Na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły, w miejscu
przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się:
1) poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć;

2) ocenę z religii albo etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez

wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena;

3) ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak
i zajęcia z etyki.

