Zmiany w statucie wynikające z nowelizacji ustawy o systemie oświaty
Zapisy w ustawie
Art. 64 u.s.o. – po zmianie; zmiany dostosowawcze
w ust. 2 i 3; w.ż. od 1 IX 2015 r.
1. Podstawowymi formami działalności
dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 1)
obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza
się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia
ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, o
których mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 22 ust. 2 pkt 1, w tym praktyczną naukę zawodu,
a w przypadku szkół artystycznych - zajęcia
edukacyjne artystyczne;
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których
zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż
język obcy nowożytny nauczany w ramach
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których
mowa w pkt 1,
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa
programowa, lecz program nauczania tych zajęć
został włączony do szkolnego zestawu programów
nauczania;
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów
niepełnosprawnych;
4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych
kursów zawodowych; 5) zajęcia prowadzone w
ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia
uczniów.
1a. Formami działalności dydaktycznowychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne, o
których mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 12 ust. 2 (nauka religii), zajęcia edukacyjne, o
których mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 13 ust. 3 (zajęcia związane z podtrzymywaniem
poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej, a w szczególności nauka języka oraz
własnej historii i kultury), oraz zajęcia edukacyjne, o
których mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o
planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i
warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U.
Nr 17, poz. 78, z późn. zm.; wiedza o życiu
seksualnym człowieka), organizowane w trybie
określonym w tych przepisach.
1b. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt
2, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu
prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej i rady rodziców.
2. Szkoła może prowadzić również inne niż
wymienione w ust. 1 i 1a zajęcia edukacyjne.
3. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3, 5 i 6 mogą być

Nasz statut
W § 4. dodano ust. 3., 4., 5. i 6. w brzmieniu:
3. Podstawowymi formami działalności dydaktycznowychowawczej szkoły są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza
się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza
się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż
język obcy nowożytny nauczany w ramach
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których
mowa w pkt 1,
b) zajęcia, dla których nie została ustalona
podstawa programowa, lecz program nauczania
tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu
programów nauczania;
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów
niepełnosprawnych;
4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych
kursów zawodowych;
5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy
psychologiczno-pedagogicznej;
6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia
uczniów, organizowane w szkole w formie zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych:
a) koła zainteresowań,
b) wolontariat,
c) zajęcia sportowe;
7) nauka religii, zajęcia związane z podtrzymywaniem
poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i
religijnej, a w szczególności nauka języka oraz własnej
historii i kultury oraz wychowanie do życia w rodzinie.
4. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 3. pkt 2.,
organizuje Dyrektor szkoły, za zgodą organu
prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej i Rady Rodziców.
5. Szkoła może prowadzić również inne niż
wymienione w ust. 3. zajęcia edukacyjne.
6. Zajęcia wymienione w ust. 1. pkt 3., 5. i 6. mogą być
prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

W § 5. uchylono ust. 8.
8. Szkoła pracuje nad rozwojem zainteresowań
uczniów, organizując zajęcia dodatkowe w formie
zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym:
1) koła zainteresowań;
2) wolontariat;
3) zajęcia sportowe.

prowadzone także z udziałem wolontariuszy.
System oświaty zapewnia w szczególności:
możliwość pobierania nauki we wszystkich typach
szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną,
niedostosowaną społecznie i zagrożoną
niedostosowaniem społecznym, zgodnie z
indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i
edukacyjnymi oraz predyspozycjami;

Istnieje zapis:
§ 5. 1. 3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

DOPRECYZOWANIE TERMINU I SPOSOBU

W § 8. 5. dodaje się punkt 5) w brzmieniu:
5) informowanie rodziców uczniów o przewidywanych
dla nich śródrocznych i rocznych ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej i
rocznej ocenie zachowania poprzez przekazanie przez
wychowawcę pisemnej informacji na 30 dni przed
klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
(fakt
otrzymania
informacji
rodzice/prawni
opiekunowie potwierdzają złożonymi podpisami);
W § 8. ust. 5. przyjmuje brzmienie:
Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są
udostępniane uczniowi podczas zajęć, a jego rodzicom
podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem lub w
innym trybie ustalonym przez nauczyciela przedmiotu.
W § 8. dodaje się ustęp 6. w brzmieniu:
6. Szkoła nie może pobierać opłat od rodziców z tytułu
udostępniania im informacji w zakresie nauczania,
wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, bez
względu na postać i sposób przekazywania tych
informacji.

Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są
udostępniane uczniowi i jego rodzicom. W szkole
policealnej sprawdzone i ocenione pisemne prace
ucznia są udostępniane uczniowi.
Art. 5g u.s.o. – przepis dodany (brak odpowiednika
w stanie prawnym przed zmianą; w.ż. 1 IX 2015 r.)
Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych
przez publiczne przedszkola, inne formy
wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki
informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz
opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być
pobierane od rodziców opłaty, bez względu na
postać i sposób przekazywania tych informacji.
§ 10. 1. Dyrektor szkoły:
24) odpowiada za właściwą organizację i przebieg
egzaminów przeprowadzanych w szkole;
kompetencja ustalona na mocy: Art. 39 ust. 1 punkt
8) odpowiada za właściwą organizację i przebieg
sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9
ust. 1, przeprowadzanych w szkole lub placówce;–
uchylony z dniem 1 IX 2015 r. (kompetencję tę ma
regulować od ww. daty art. 44 zzs u.s.o., gdzie
znajdują się też obowiązki dyrektora związane z
pełnieniem funkcji przewodniczącego zespołu
egzaminacyjnego)

W § 10. 1. punkt 24) przyjmuje brzmienie:
24) odpowiada za właściwą organizację i przebieg
egzaminów przeprowadzanych w szkole zgodnie z
właściwymi przepisami oświatowymi;

D: 10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających
z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
ucznia;

W § 10. 1. dodaje się punkt 39) w brzmieniu:
39) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
oraz punkt 40) w brzmieniu:

D: organizuje zajęcia dodatkowe;

W § 10. 1. dodaje się punkt 40) w brzmieniu:

40) organizuje zajęcia dodatkowe.
RP: 6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników
W § 11. 5. dodaje się punkt 5) w brzmieniu:
nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad 5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru
szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór
pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub
pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub
placówką przez organ sprawujący nadzór
placówki.
pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub
placówki.
RP: opiniuje zestaw podręczników lub materiałów
W § 11. 6. dodaje się punkt 6) w brzmieniu:
edukacyjnych obowiązujący we wszystkich
6) opiniuje zestaw podręczników lub materiałów
oddziałach danego rocznika przez co najmniej cykl
edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach
edukacyjny i materiałów ćwiczeniowych
danego rocznika przez co najmniej cykl edukacyjny i
obowiązujących w poszczególnych oddziałach w
materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w
danym roku szkolnym
poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;
RP: opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć W § 11. 6. dodaje się punkt 7) w brzmieniu:
edukacyjnych (zajęcia z języka obcego innego niż 7) opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć
obowiązkowy, zajęcia, dla których nie została edukacyjnych, o których mowa w § 4. ust.3. punkt 2).
ustalona podstawa programowa, lecz program
nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego
zestawu programów nauczania)
RR: opiniowanie zestawu podręczników, materiałów W § 13. 6. dodaje się punkt 7) w brzmieniu:
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
7) opiniowanie zestawu podręczników, materiałów
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
RR: opiniowanie wprowadzenie dodatkowych zajęć
W § 13. 6. punkt 6) przyjmuje brzmienie:
edukacyjnych
6) opiniowanie wprowadzenia do szkolnego planu
nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych, w tym
zajęć, o których mowa w § 4. ust.3. punkt 2).
ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zm. ustawy o syst.
W § 10. 1. dodaje się punkt 41) w brzmieniu:
ośw.
41) wykonuje czynności związane z zakupem do
Art. 22aj
biblioteki szkolnej podręczników, materiałów
1. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych
materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z
materiały biblioteczne.
gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami.
2. Czynności związane z zakupem do biblioteki
szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych,
materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów
W § 23. 5. dodaje się punkt 6) w brzmieniu:
bibliotecznych oraz czynności związane z
6) gromadzenie, udostępnianie i wypożyczanie
gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
wykonuje dyrektor szkoły.
ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć
Art. 22ak
edukacyjnych.
1. Szkoła podstawowa i gimnazjum nieodpłatnie:
1) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały
edukacyjne, mające postać papierowa, lub
2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub
materiałów edukacyjnych, mających postać
elektroniczną, lub
3) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez
obowiązku zwrotu lub je udostępnia.
2. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z
podręczników lub materiałów edukacyjnych określa
dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność
zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu
używania tych podręczników lub materiałów.
3. w Przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub

niezwrócenia podręcznika lub materiału
edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia
zwrotu:
1) kosztu zakupu podręcznika lub materiału
edukacyjnego lub
2) (..) NIE DOTYCZY GIMNAZJUM
REKRUTACJA
Uczeń ma prawo do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów edukacyjnych i
materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć
edukacyjnych
Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji
projektu edukacyjnego w przypadkach
uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego
projektu.
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego,
oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w
wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze
specyfiki tych zajęć, należy brać pod uwagę również
systematyczność udziału w lekcjach oraz aktywność
ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i
kultury fizycznej.

ZMIANA SKALI PUNKTOWEJ (na wniosek RP)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy w szkołach
publicznych
§5. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z
wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na
zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie
opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania
tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas

Wycofać informacje o rekrutacji z okresu
przejściowego, czyli zapisy z § 29. ustępy 4-11.
W § 30. 1. dodaje się punkt 32) w brzmieniu:
32) do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
W § 32. ust. 9. przyjmuje brzmienie:
Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji
projektu edukacyjnego w przypadkach
uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego
projektu.
W § 42. ust. 3. przyjmuje brzmienie:
3. Przy ustalaniu oceny z zajęć artystycznych, zajęć
technicznych, informatyki, plastyki i muzyki należy w
szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez
ucznia w wywiązywanie się z obowiązków
wynikających ze specyfiki tych zajęć, a przy ustalaniu
oceny
z
wychowania
fizycznego
również
systematyczność udziału w lekcjach oraz aktywność
ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i
kultury fizycznej.
W § 42. ust. 11. przyjmuje brzmienie:
11. Prace pisemne ocenia się punktowo i przelicza na
ocenę cyfrową według następującej skali:
1) bardzo dobry
100%-95%;
2) bardzo dobry –
94%-90%;
3) dobry +
89%-85%;
4) dobry
84%-75%
5) dobry –
74%-70%;
6) dostateczny +
69%-65%;
7) dostateczny
64%-55%;
8) dostateczny –
54%-50%;
9) dopuszczający +
49%-45%;
10) dopuszczający
44%-35%;
11) dopuszczający –
34%-30%;
12) niedostateczny
29%-0%.
§ 43. przyjmuje brzmienie:
1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być
zwolniony na czas określony z zajęć informatyki,
wychowania fizycznego lub wykonywania określonych
ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania
fizycznego.
2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć informatyki,
wychowania fizycznego lub wykonywania określonych
ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania
fizycznego podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie

określony w tej opinii.
2 Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć
wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub
informatyki na podstawie opinii o braku możliwości
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej
przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
3. Jeśli okres zwolnienia ucznia z realizacji tych zajęć
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej
oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„zwolniony” lub „zwolniona”.
3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób
określony w statucie szkoły.

3 u.s.o. – po zmianie (…) 3. Zastrzeżenia, o których
mowa w ust. 1 i 2, zgłasza się od dnia ustalenia
rocznej, a w szkole policealnej - semestralnej, oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak
niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia
rocznych, a w szkole policealnej - semestralnych,
zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Art. 44n ust. 6 u.s.o. – po zmianach
Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie
przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 4
pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do
niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez
dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego
rodzicami, a w szkole policealnej - w uzgodnieniu z
uczniem.
5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców
dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego,
o którym mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh ust. 3 i
3a, art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b, egzaminu
poprawkowego, o którym mowa w art. 44m ust. 1,
zastrzeżeń, o których mowa wart. 44n, oraz inna
dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest
udostępniana do wglądu uczniowi lub jego
rodzicom.
3 u.s.o. – po zmianie (…) 3. Zastrzeżenia, o których
mowa w ust. 1 i 2, zgłasza się od dnia ustalenia
rocznej, a w szkole policealnej - semestralnej, oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak
niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia
rocznych, a w szkole policealnej - semestralnych,
zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców
dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego,
o którym mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh ust. 3 i
3a, art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b, egzaminu
poprawkowego, o którym mowa w art. 44m ust. 1,

opinii wydanej przez lekarza, na czas określony w tej
opinii.
3. Jeśli okres zwolnienia ucznia z realizacji tych zajęć
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”
lub „zwolniona”.

W § 46. ust. 6. przyjmuje brzmienie:
Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób ustny,
a w szczególnych przypadkach może to zrobić w
sposób pisemny.
W § 47. ust. 2. przyjmuje brzmienie:
Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej
oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych
od dnia zakończenia zajęć dydaktycznowychowawczych.

W § 47. dodano ust. 3. podpkt.12) w brzmieniu:
12) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie
przystąpił do egzaminu sprawdzającego w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w
dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora
szkoły, uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami.

W § 47. dodano ust. 4. w brzmieniu:
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców
dokumentacja dotycząca przeprowadzenia
sprawdzianu jest udostępniana do wglądu uczniowi
lub jego rodzicom.

W § 48. ust. 1. przyjmuje brzmienie:
Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą –
w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć
dydaktyczno–wychowawczych – zgłosić zastrzeżenia
do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny.
W § 49. dodano ust. 15. w brzmieniu:
15. Na wniosek ucznia lub jego rodziców
dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego
jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego
rodzicom.

zastrzeżeń, o których mowa wart. 44n, oraz inna
dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest
udostępniana do wglądu uczniowi lub jego
rodzicom.
5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców
dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego,
o którym mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh ust. 3 i
3a, art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b, egzaminu
poprawkowego, o którym mowa w art. 44m ust. 1,
zastrzeżeń, o których mowa wart. 44n, oraz inna
dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest
udostępniana do wglądu uczniowi lub jego
rodzicom.
EGZAMINOWANIE
-doprecyzowanie, że jeśli uczeń nie spełni warunków
ukończenia szkoły (nie otrzyma pozytywnych ocen
końcowych), to otrzymuje jedynie informację o
szczegółowych wynikach sprawdzianu lub
egzaminu gimnazjalnego (nie zaś zaświadczenie
wraz ze świadectwem ukończenia szkoły, które
otrzymuje, gdy spełni warunki ukończenia szkoły) –
art. 44zza ust. 8 u.s.o. (dotąd nie było to wprost
uregulowane)

W § 50. dodano ust. 12. w brzmieniu:
12. Na wniosek ucznia lub jego rodziców
dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego
jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego
rodzicom.

W § 51. dodano ust. 4. w brzmieniu:
4. Jeśli uczeń nie spełni warunków ukończenia szkoły
(nie otrzyma pozytywnych ocen końcowych), to
otrzymuje jedynie informację o szczegółowych
wynikach sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.

Zmiany w statucie szkoły związane z nadaniem imienia:
Dotychczasowe brzmienie
Nowe brzmienie
§ 1. 1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego § 1. 1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego
określenia o:
określenia o:
1) szkole lub gimnazjum – należy przez
1) szkole lub gimnazjum – należy przez
to rozumieć Gimnazjum w Wiśniowej
to rozumieć Gimnazjum im. Jana
Górze;
Karskiego w Wiśniowej Górze;
2) Dyrektorze – należy przez to
2) Dyrektorze – należy przez to
rozumieć Dyrektora Gimnazjum w
rozumieć Dyrektora Gimnazjum im.
Wiśniowej Górze;
Jana Karskiego w Wiśniowej Górze;
3) Radzie Pedagogicznej – należy przez
3) Radzie Pedagogicznej – należy przez
to rozumieć Radę Pedagogiczną
to rozumieć Radę Pedagogiczną
Gimnazjum w Wiśniowej Górze;
Gimnazjum im. Jana Karskiego w
4) Radzie Rodziców – należy przez to
Wiśniowej Górze;
rozumieć
Radę
Rodziców
przy
4) Radzie Rodziców – należy przez to
Gimnazjum w Wiśniowej Górze;
rozumieć
Radę
Rodziców
przy
5) Samorządzie Uczniowskim – należy
Gimnazjum im. Jana Karskiego w
przez
to
rozumieć
Samorząd
Wiśniowej Górze;
Uczniowski Gimnazjum w Wiśniowej
5) Samorządzie Uczniowskim – należy
Górze;
przez
to
rozumieć
Samorząd
6) uczniu – należy przez to rozumieć
Uczniowski Gimnazjum im. Jana
ucznia Gimnazjum w Wiśniowej Górze;
Karskiego w Wiśniowej Górze;
7) nauczycielu – należy przez to
6) uczniu – należy przez to rozumieć
rozumieć nauczyciela zatrudnionego w
ucznia Gimnazjum im. Jana Karskiego w
Gimnazjum w Wiśniowej Górze;
Wiśniowej Górze;
8) statucie – należy przez to rozumieć
7) nauczycielu – należy przez to
Statut Gimnazjum w Wiśniowej Górze.
rozumieć nauczyciela zatrudnionego w
Gimnazjum im. Jana Karskiego w

§ 2. 1. Gimnazjum w Wiśniowej Górze ma swoją
siedzibę w budynku przy ul. Tuszyńskiej 32
w Wiśniowej Górze.
2. Szkoła używa nazwy w pełnym brzmieniu:
Gimnazjum, 95-020 Wiśniowa Góra,
ul. Tuszyńska 32, NIP: 728-22-84-459,
REGON 472231395.

Wiśniowej Górze;
8) statucie – należy przez to rozumieć
Statut Gimnazjum im. Jana Karskiego w
Wiśniowej Górze.
§ 2. 1. Gimnazjum im. Jana Karskiego w
Wiśniowej Górze ma swoją siedzibę w
budynku
przy
ul. Tuszyńskiej 32
w
Wiśniowej Górze.
2. Szkoła używa nazwy w pełnym brzmieniu:
Gimnazjum im. Jana Karskiego, 95-020
Wiśniowa Góra, ul. Tuszyńska 32, NIP: 72822-84-459, REGON 472231395.

