
Uchwała nr 281/11/12 

Rady Pedagogicznej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Czesława 

Miłosza w Rybniku z dnia 14.09.2011 r.  w sprawie nowelizacji statutu Gimnazjum nr 7 

z Oddziałami Integracyjnymi im. Czesława Miłosza w Rybniku. 

 

Na podstawie art.50 ust.2 pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty  

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 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. § 8 ust. 12 pkt 3 litera c  przyjmuje brzmienie: „sprawdziany pisemne – jest to 

samodzielna forma pracy pisemnej na lekcji pod nadzorem nauczyciela, przewidziana 

w planie dydaktycznym. Obowiązuje zasada że jeden sprawdzian w ciągu dnia i nie 

więcej niż trzy w tygodniu. Nauczyciel uprzedza o przeprowadzeniu sprawdzianu co 

najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.” 

2. § 8 ust. 12 pkt 8 przyjmuje brzmienie „Uczeń ma prawo do usprawiedliwienia 

nieprzygotowania się do lekcji dwa razy w semestrze. Nieprzygotowanie się do lekcji  to 

nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej, brak uzupełnionego zeszytu przedmiotowego, 

podręcznika, zbioru zadań, zeszytu ćwiczeń, stroju gimnastycznego oraz braki 

przyrządów  specyficznych dla danego przedmiotu. Nieprzygotowanie się do lekcji nie 

obejmuje zapowiedzianych form sprawdzania wiadomości i umiejętności.” 

3. § 8 ust. 12 pkt 10 przyjmuje brzmienie: „Uczeń ma prawo w ciągu dwóch tygodni do 

poprawienia ocen w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela. Ocena poprawiana 

również jest liczona w klasyfikacji.  

4. Do § 8 ust. 12 dodaje się pkt 11 o brzmieniu: „Braki w zeszycie przedmiotowym 

wynikające z nieobecności należy uzupełnić do następnej lekcji, a w przypadku dłuższej 

nieobecności do tygodnia po powrocie do szkoły.” 

5. Skreśla się w § 8 ust. 13 pkt 3 

6. Do § 8 ust. 21 pkt 3 dopisuje się: „Dopuszcza się w ocenianiu i klasyfikowaniu 

stosowanie średniej ważonej z uwzględnieniem wag ocen cząstkowych wg kryteriów 

obowiązujących w szkole. Szkolne kryteria stosowania średniej ważonej to: wagę 6 mają 

konkursy pozaszkolne rangi rejonowej lub powiatowej; wagę 5 ma test, sprawdzian, 

zadanie klasowe, test literacki, test czytania ze zrozumieniem, test umiejętności 

egzaminacyjnych; wagę 4 ma kartkówka, powtórzenie, projekt, dyktando, wypracowanie, 

recytacja, praca plastyczna, teczka, tłumaczenie, dialog; wagę 3 ma konkurs szkolny, 



ćwiczenia praktyczne, zeszyt ćwiczeń, odpowiedź ustna, mapa, analiza źródła obrazu; 

wagę 2 ma aktywność, zadania domowe, zeszyt, plakat, praca na lekcji, praca w grupie, 

doświadczenie, referat. Ocena śródroczna i roczna jest wystawiana według zasady:  

a) Ocena cel -średnia od 5,51 

b) Ocena bdb-średnia od 4,51 

c) Ocena db -średnia od 3,51 

d) Ocena dst- średnia od 2,51 

e) Ocena dop - średnia od  1,51 

f) Ocena nast. - średnia do 1,50  

Ocenę klasyfikacyjną(OK.) obliczamy według wzoru: 

 

OK =  
suma iloczynów (suma stopni x „waga” wskaźnika) 

suma iloczynów (liczba stopni we wskaźniku x „waga” wskaźnika) 

7. W § 24 ust.7 wykreślono zdanie: „W roku szkolnym 2010/2011 do dnia 30 listopada 

2010” 


