Uchwała nr 1/2017/2018

Rady Pedagogicznej
Publicznego Gimnazjum w Białej
z dnia 26.08.2017r.
Na podstawie art.41 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity w DZ.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.) na podstawie
Rozporządzenia MEN z 30.04.2007 r w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania, promowania uczniów i uczniów słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83 poz.562 z
późn. zm.), oraz na podstawie WO Publicznego Gimnazjum w Białej, Rada
Pedagogiczna jednogłośnie uchwaliła co następuje:
§1
Wyniki egzaminów poprawkowych przedstawiają się następująco:

PRZEDMIOT
Geografia

NAZWISKO
I IMIĘ
Grabik Patryk

KLASA
IIB

Geografia

Kunka Damian

IIB

Chemia

Augustin Michał IId

Język angielski

Botta Daniel

Język niemiecki

Botta Daniel

KOMISJA

DATA

OCENA

W. Szukalski
W. Fudali
A.Florczak Grzegocka
W. Szukalski
W. Fudali
A. Florczak Grzegocka
W. Szukalski
M. Grzegocki
A. Florczak Grzegocka

25.08.2017r.

dopuszczający

25.08.2017r.

dopuszczający

25.08.2017r.

dopuszczający

IA

W. Szukalski
B. Janocha –
Król
A. Czyszczonik

25.08.2017r.

dopuszczający

IA

W. Szukalski
A. Hindera
A. Czyszczonik

28.08.2017r.

niedostateczny

§2
Promocję do klas programowo wyższych otrzymują uczniowie :
Grabik Patryk
Augustin Michał
Kunka Damian
Uczeń Botta Daniel, decyzją Rady Pedagogicznej, otrzymał promocję warunkową do klasy II.
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Pedagogicznej.

Przewodniczący RP

Uchwała nr 2/2017/2018
Rady Pedagogicznej
Publicznego Gimnazjum w Białej
z dnia 26.08.2017 r.

Na podstawie art.70 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe
(DZ.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Rada Pedagogiczna wyraża pozytywną opinię na temat organizacji pracy szkoły, w tym
tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący RP

Uchwała nr 3/2017/2018
Rady Pedagogicznej
Publicznego Gimnazjum w Białej
z dnia 26.08.2017r.

Na podstawie art.70 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe
(DZ.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Rada Pedagogiczna wyraża pozytywną opinię na temat propozycji dyrektora szkoły w
sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia
zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący RP

Uchwała nr 4/2017/2018
Rady Pedagogicznej
Publicznego Gimnazjum w Białej
z dnia 26.08.2017 r.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017r. w
sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1603) uchwala się, co
następuje:
§1
Rada Pedagogiczna wyraża pozytywną opinię na temat propozycji dodatkowych dni
wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018,
przedstawionych przez dyrektora na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 26.08.2017r..
§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący RP

Uchwała nr 5/2017/2018
Rady Pedagogicznej
Publicznego Gimnazjum w Białej
z dnia 14.09.2017 r.

Na podstawie art.84 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe
(DZ.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Przyjmuje się Program Wychowawczo-Profilaktyczny Publicznego Gimnazjum w Białej
na rok szkolny 2017/2018 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, w celu
przedłożenia Radzie Rodziców.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący RP

Uchwała nr 6/2017/2018
Rady Pedagogicznej
Publicznego Gimnazjum w Białej
z dnia 29.09.2017 r.

Na podstawie na podstawie art.72 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo
oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. Nr 59 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§1
Rada Pedagogiczna jednogłośnie przyjęła zmiany w Statucie Publicznego Gimnazjum w
Białej.
§2
W statucie gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:

1)
STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BIAŁEJ OPRACOWANO
w oparciu o podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. jedn.Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z
póź. zm.)
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z póź. zm.)
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – prawo oświatowe (Dz.
U. 2017 poz.60 z póź. zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z póź.
zm.)
2)
§ 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
Siedzibą gimnazjum jest miasto BIAŁA, Ulica Tysiąclecia

nr 16.

§ 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
Na pieczęci podłużnej używana jest nazwa w pełnym brzmieniu:
„Publiczne Gimnazjum w Białej
Ulica Tysiąclecia nr 16
48-210 BIAŁA
Tel. 77 43 87 800
NIP 755-17-18-286, REGON 531568011”

§ 6 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:
Rada Pedagogiczna uchwala, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu
Uczniowskiego program wychowawczo-profilaktyczny gimnazjum.
§ 7 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:
Samorząd Uczniowski opiniuje program wychowawczo-profilaktyczny.
§ 8 pkt. 4 podpkt. 2) otrzymuje brzmienie:
opiniuje szkolny zestaw podręczników, program wychowawczo-profilaktyczny które
mają być realizowane w gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,
§ 15 pkt. 3 podpkt. 3) lit. c) otrzymuje brzmienie:
dalszy tryb postępowania taki jak w przypadku konfliktu rodzice –
nauczyciel, przy udziale psychologa szkolnego jako mediatora.
§ 19 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
Między lekcjami przewidziano przerwy, dwie przerwy dłuższe są 15 minutowe.
§ 25 pkt. 1 podpkt. 2) otrzymuje brzmienie:
program wychowawczo-profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy
wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, profilaktycznym
realizowany przez wszystkich nauczycieli.
§ 26 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
Za dowóz uczniów odpowiada opiekun.
§ 31 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:
Wychowawca, corocznie do 5 dni od daty zatwierdzenia programu
wychowawczo-profilaktycznego szkoły opracowuje plan pracy wychowawczej,
zgodny z programem wychowawczo-profilaktycznym.
ROZDZIAŁ VIII otrzymuje brzmienie:
ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 - WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE.
Załącznik nr 2 – PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM.
Załącznik nr 3 - SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA.
Załącznik nr 4 - REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.
Załącznik nr 5 - REGULAMIN RADY RODZICÓW.
§3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Uchwała nr 7/2017/2018
Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum w Białej
z dnia 10.01.2018r.
Na podstawie art. 70 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe ( Dz. U. Z 2017 r. poz. 59, ze
zm.) Rada Pedagogiczna postanawia:
§1
Zatwierdzić wyniki klasyfikacji uczniów szkoły za I semestr roku szkolnego 2017/2018.
§2
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Uchwała nr 8/2017/2018
Rady Pedagogicznej
Publicznego Gimnazjum w Białej
z dnia 15.02.2018 r.
Na podstawie na podstawie art.72 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo
oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. Nr 59 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§1
Rada Pedagogiczna jednogłośnie przyjęła zmiany w Statucie Publicznego Gimnazjum w
Białej.
§2
W statucie gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:
w § 37 w punkcie 1 dodaje się podpunkt 9) w brzmieniu :
9) w przypadku samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia szkoła niezwłocznie
informuje o tym fakcie rodzica lub prawnego opiekuna zgodnie z obowiązującą procedurą
§3
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Pedagogicznej

