
Uchwała nr 235/08/09 

Rady Pedagogicznej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Czesława 

Miłosza w Rybniku z dnia 29.10.2008r. w sprawie nowelizacji statutu Gimnazjum z 

Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Czesława Miłosza w Rybniku. 

 

Na podstawie art.50 ust.2 pkt1 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty  

(Dz. U. z 1996r. Nr67, poz.329 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia MEN z dnia 21 

maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół 

(Dz. U. Nr61, poz.624) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1.  § 1 ust. 1 przyjmuje brzmienie: „Niniejszy statut dotyczy Gimnazjum z Oddziałami 

Integracyjnymi Nr 7 im. Czesława Miłosza w Rybniku”. 

2. § 2 ust. 1 przyjmuje brzmienie: „Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym 

brzmieniu. Gimnazjum używa stempla szkolnego: 

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 

im. Czesława Miłosza 

44-251 Rybnik, ul. Sztolniowa 29 b 

NIP 642-27-04-175 

tel. 4218228” 

3. § 23 ust. 2 przyjmuje brzmienie: „Dyrektor za zgodą organu prowadzącego gimnazjum, 

może utworzyć drugie stanowisko wicedyrektora”. 

 

4. Do § 18 dopisuje się ust. 5: „W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań 

opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może 

zorganizować stołówkę. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. 

Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala 

dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Do opłat wnoszonych 

za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce szkolnej nie wlicza się wynagrodzeń 

pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania 

stołówki. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub z 

części opłat w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. Organ prowadzący szkołę może 

upoważnić do udzielania zwolnień dyrektora szkoły.„ 

 

5. Do § 22 dopisuje się ust. 6: „Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są 

obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które 

mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, rodziców także nauczycieli i 

innych pracowników szkoły.” 



 

6.  Do § 13 ust.2 dopisuje się pkt 31: „wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę” 

 

7. Do § 14 ust.4 dopisuje się: „Przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć 

nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca, na co najmniej 50% 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega 

egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji” 

 

8. W § 7 ust. 1 przyjmuje brzmienie: „Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale 

tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów 

nauczania i zestawu podręczników dla danego oddziału oraz ich modyfikowanie w miarę 

potrzeb. 

 

9. W § 7 ust. 1 skreśla się pkt 5, 7, 8.  

 

10. W § 7 ust. 1 pkt 6 przyjmuje oznaczenie 5 i otrzymuje brzmienie: „Dyrektor szkoły 

podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, odpowiednio szkolny zestaw 

programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od 

początku następnego roku szkolnego”. 

 


