Uchwała
Rady Pedagogicznej
Publicznego Gimnazjum im. T. Kościuszki w Dąbrówce
nr 10/11/12 z dnia 2 lutego 2012 r.
w spra wie wyników klasyfika cji w I półroczu roku s zkolnego 2011/12.

Na pods tawie art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o s ystemie oświaty oraz Roz porządzenia
MENiS z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzam inów w szkołach publicznych.

po dokonaniu analizy ocen ustalonych przez nauczycieli z poszczególnych zajęć eduka cyjnych
ora z ocen zachowania przez wychowawców oraz po i ch przeds tawieni u na zebraniu Rady
Peda gogi cznej w dniu 9 s tycznia br.
uchwala si ę co następuje:
§1
Spoś ród 202 uczniów klas I – III 198 uczniom us talono oceny ze ws zys tki ch za jęć
eduka cyjnych. 1 uczeń jest nieklas yfikowany ze wszys tki ch za jęć eduka cyjnych. 3 uczniów
jes t nieklasyfikowanych z niektórych za jęć eduka cyjnych.
§2
Szczegółowe informa cje zawa rte w protokole zebrania Rady Pedagogi cznej z dnia 9 s tycznia
za wiera ją:
a) imienne wykazy uczniów nieklasyfikowanych,
b) imienne wyka zy uczniów z ocenami niedosta tecznymi ,
c) imienne wyka zy uczniów proponowanych przez nauczycieli i wychowawców do
skierowania do Pora dni ps ychologi czno – Pedagogi cznej ze wzgl ędu na zaobserwowane
trudnoś ci w nauce.
§3
Za twierdza się wyniki klas yfikowania dla uczniów klas I – III w I półroczu roku s zkolnego
2011/2012.
§4
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi s zkoły, wychowawcom oraz nauczycielom.
Niniejs za uchwa ła jes t podsta wą do wypełniania dokumenta cji przebiegu nauczania –
a rkuszy ocen.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Peda gogi cznej
Tomasz Rura rz

