STATUT

G I M N A Z J U M
im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
w GRĘBOCICACH
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DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE.
Rozdział 1
Przepisy definiujące
§ 1.
1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Gimnazjum-należy przez to rozumieć Gimnazjum im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego
w Grębocicach.
2) ustawie-należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 z późn. zm.),
3) Statucie-należy przez to rozumieć Statut Gimnazjum,
4) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego, Radzie
Szkoły i Radzie Rodziców-należy przez to rozumieć organy działające w Gimnazjum,
5) uczniach i rodzicach-należy przez to rozumieć uczniów Gimnazjum oraz ich rodziców
lub prawnych opiekunów,
6) wychowawcach-należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece
wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Gimnazjum,
7) organie prowadzącym Gimnazjum-należy przez to rozumieć Gminę Grębocice.

Rozdział 2
Nazwa Gimnazjum i inne informacje o Gimnazjum
§ 2.
1. Gimnazjum w Grębocicach jest gimnazjum publicznym.
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2. Siedziba Gimnazjum znajduje się w miejscowości Grębocice, ul. Szkolna 2.
3. Gimnazjum nadaje imię organ prowadzący, na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej,
Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
4. Ustalona nazwa jest używana przez Gimnazjum w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i
stemplach może być używany czytelny skrót nazwy gimnazjum.
§ 3.
1. Organem prowadzącym Gimnazjum jest Gmina Grębocice.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty we Wrocławiu.
§ 4.
1. Gimnazjum jest jednostką budżetową Gminy Grębocice.
2.W Gimnazjum mogą być tworzone środki specjalne.
3.Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Gimnazjum regulują odrębne przepisy.
§ 5.
1. Czas trwania cyklu kształcenia w Gimnazjum wynosi 3 lata.
2. Do realizacji celów statutowych Gimnazjum zapewnia możliwość korzystania z:
1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
2) biblioteki,
3) świetlicy,
4) gabinetu pielęgniarki szkolnej,
5) gabinetu pedagoga szkolnego,
6) sali ćwiczeń ogólnorozwojowych,
7) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
8) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych,
§ 6.
1. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister
Edukacjii Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

Rozdział 3
Cele i zadania Gimnazjum
§ 7.
1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w przepisach wykonawczych
wydanych na jej podstawie, a także uwzględniając program wychowawczy gimnazjum oraz
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program profilaktyki, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i środowiska
lokalnego.
2. Gimnazjum stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich
indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.
3. Program wychowawczy oraz profilaktyki, o których mowa w ust. 1 uchwala Rada
Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
§ 8.
Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w Statucie, współdziałają ze sobą.
§ 9.
1. W zakresie działalności dydaktycznej Gimnazjum w szczególności:
1) Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia Gimnazjum poprzez:
a) atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,
b) nauczanie języków obcych,
c) prowadzenie nauczania dającego możliwość osiągnięcia przez ucznia wiedzy i
umiejętności niezbędnych do dalszego procesu kształcenia.
2) Pomaga przyszłym absolwentom w dokonywaniu świadomego wyboru dalszego
kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez:
a) organizowanie zajęć z pracownikami biura pracy, firm marketingowych, itp.,
b) poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne,
c) rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych,
d) organizowanie dla rodziców prelekcji w sprawie wyboru dla swojego dziecka szkoły
ponadgimnazjalnej,
e) udzielanie bieżących konsultacji i porad rodzicom uczniów klas III w sprawie wyboru
szkoły ponadgimnazjalnej,
f) indywidualne konsultacje dla uczniów,
g) konsultowanie planów zawodowych uczniów klas III – udzielanie porad i wyjaśnień,
h) przekazywanie informacji dla uczniów klas III o sytuacji rekrutacyjnej szkół
ponadgimnazjalnych,
i) umożliwienie spotkań z nauczycielami oraz uczniami szkół ponadgimnazjalnych,
j) umożliwienie uczniom klas III udziału w tzw. „otwartych drzwiach” szkół
ponadgimnazjalnych,
k) udostępnianie informacji o typach szkół oraz sieci szkolnictwa ponadgimnazjalnego na
terenie powiatów polkowickiego i głogowskiego,
l) organizowanie badań lekarskich stwierdzających przydatność do określonego zawodu
(szkoły),
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m) kierowanie uczniów klas III do PPP na badania pod kątem określenia ich predyspozycji
zawodowych w celu wyboru kierunku kształcenia.
3) Zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści
programu nauczania.
2. Gimnazjum zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.
3. Gimnazjum zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych
przepisach.
4. Gimnazjum organizuje zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne, które mają na celu rozwijanie
umiejętności, zainteresowań, talentów i zdolności uczniów oraz ich wszechstronnego rozwoju.
1) Organizację zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć.
2) Zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne mogą być organizowane w grupach klasowych,
międzyklasowych, międzyoddziałowych i międzyszkolnych.
3) Zajęcia kół zainteresowań mogą być organizowane w uzasadnionych przypadkach
poza terenem gimnazjum - na podstawie pisemnej zgody rodziców /opiekunów
prawnych/ uczniowie mogą przybywać na nie i powracać z nich samodzielnie.
4) Liczba uczestników kół zainteresowań oraz innych zajęć dodatkowych, finansowanych
z budżetu gimnazjum, nie powinna być niższa, niż 12 uczniów. W uzasadnionych
przypadkach dyrektor może obniżyć ten próg, w porozumieniu z organem
prowadzącym gimnazjum.
5) Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej nie powinna
przekraczać 12 osób.
6) Na zajęciach finansowanych przez rodziców lub inne podmioty /fundacje,
stowarzyszenia, itp. /dolny i górny próg uczestników ustala dyrektor gimnazjum, po
zapoznaniu się z opinią prowadzącego zajęcia.
7) Zajęcia dodatkowe organizowane są przez gimnazjum w ramach posiadanych środków
finansowych.
8) Dopuszcza się zasadę finansowania zajęć dodatkowych systemem grantów,
przyznawanych w wyniku otwartego konkursu dla nauczycieli na opracowanie
programu takich zajęć i ich biznes planu. Zasady takiego konkursu i jego regulamin
określa dyrektor gimnazjum, w porozumieniu z organem prowadzącym.
§ 10.
1. Gimnazjum wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
2. W zakresie działalności wychowawczej Gimnazjum w szczególności:
1) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad
określonych w ustawie stosownie do warunków Gimnazjum i wieku ucznia poprzez:
a) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów Gimnazjum,
b) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
c) realizowanie programu wychowawczego Gimnazjum oraz programu profilaktyki,
2) upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości,
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3) kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym),
4) sprzyja zachowaniom proekologicznym,
5) umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i
religijnej,
6) szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości,
7) budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Gimnazjum i
środowiska,
8) wdraża do dyscypliny i punktualności.
3. Gimnazjum wypracowuje i realizuje program będący alternatywą dla zagrożeń
społecznych młodego człowieka.
4. Gimnazjum zapewnia uczniom rozwój na poziomach (intelektualnym, emocjonalnym,
społecznym i zdrowotnym).
5. Ogólne powinności wychowawcze szkoły w stosunku do ucznia:
1) wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowego,
2) rozwijanie dociekliwości poznawczej,
3) kształtowanie odpowiedzialności oraz samodzielności w dążeniu do dobra własnego i
innych,
4) inspirowanie do osiągnięcia życiowych celów i własnego miejsca w świecie,
5) przygotowanie do pełnienia różnych ról (rodzina, społeczność, państwo) poprzez
szacunek dla wspólnego dobra,
6) dążenie do rozumienia i hierarchizacji wartości moralnych,
7) kształtowanie umiejętności funkcjonowania w grupie (komunikacja, tolerancja,
empatia).
6. 1) Uznajemy, że w naszej szkole nadrzędną wartością jest:
a) poszanowanie godności człowieka,
b) prawda i dobro,
c) uczciwość,
d) poświęcenie,
e) współczucie,
f) tolerancja.
2) Jesteśmy szkołą, w której:
a) rozwijamy samodzielność myślenia,
b) szanujemy prymat rodziny i wspomagamy jej wychowawczą rolę,
c) kierujemy się dobrem ucznia, troską o jego zdrowie, postawę moralną i
obywatelską,
d) wspieramy ucznia w osiąganiu wyznaczonych przez niego celów,
e) pomagamy w podejmowaniu przez uczniów decyzji dotyczących dalszej edukacji,
f) harmonijnie realizujemy zadania w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i
wychowania,
g) przygotowujemy do aktywnego udziału w życiu społecznym.
3) W naszej szkole:
a) uznajemy, że każdy człowiek jest największą wartością,
b) uważamy, że każdy członek społeczności uczniowskiej ma takie same prawa i
powinności,
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c) szanujemy odmienność poglądów i religii,
d) ustalamy wzajemne zobowiązania uczniów, nauczycieli i rodziców,
e) popieramy dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy,
piękna i dobra w świecie,
f) tworzymy klimat zaufania i szacunku,
g) stosujemy różnorodność metod i form pracy,
h) realizujemy przyjęte cele w oparciu o rzetelną prace i uczciwość,
i) bierzemy odpowiedzialność za własną pracę i aktywność,
j) kształtujemy postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienie ich
poglądów.
§ 11.
1. Gimnazjum sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych
możliwości poprzez:
1) zorganizowanie zajęć świetlicowych,
2) umożliwienie spożywania posiłków,
3) system zapomóg i stypendiów,
4) złamanie barier architektonicznych,
5) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
2. Indywidualne formy opieki polegają w szczególności na:
1) udzielaniu, w miarę możliwości finansowych Gimnazjum, doraźnej lub stałej pomocy
finansowej,
2) zapewnieniu możliwości korzystania z pomocy pedagoga szkolnego.
3. Pomoc finansową, o której mowa w ust. 1 pkt. 3 przyznaje się na zasadach określonych w
odrębnych przepisach.
§ 11 a.
Szkoła organizuje opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub
losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie poprzez:
1. Pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną na terenie szkoły, która ma na celu
wspomaganie rozwoju psychicznego ucznia, korygowanie braków w programie nauczania
między innymi poprzez:
1) wprowadzanie dodatkowych godzin z języka polskiego i matematyki do siatki
godzin lekcyjnych,
2) wprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.
2. Indywidualne konsultacje udzielane uczniowi przez nauczyciela przedmiotu.
3. Przestrzeganie zaleceń wynikających z opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej.
4. Kierowanie uczniów na konsultacje psychologiczno- pedagogiczne do PPP.
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5. Eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń (w tym zaburzeń zachowania), których
źródłem jest środowisko szkolne lub domowe.
6. Kierowanie uczniów do placówek specjalistycznych, świadczących pomoc i opiekę w tym:
1) świetlicy socjoterapeutycznej,
2) ośrodków socjoterapii,
3) ośrodków leczniczo - opiekuńczych.
7. Organizowanie różnych form pomocy materialnej między innymi: dożywianie, bezpłatne
korzystanie z podręczników szkolnych, zwalnianie z PZU, przyznawanie świadczeń
pieniężnych w miarę posiadanych środków finansowych, zaopatrzenie w odzież najbardziej
potrzebujących.
8. Współpracę ze środowiskiem domowym ucznia.
9. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi i innymi instytucjami
świadczącymi poradnictwo oraz pomoc specjalistyczną w zakresie:
1) konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom,
2) specjalistycznej diagnozy lub terapii w indywidualnych przypadkach,
3) współuczestnictwa w dokształcaniu nauczycieli,
4) współuczestnictwa w pedagogizacji rodziców,
5) organizacji zajęć tematycznych z zespołami uczniowskimi.
10. Współdziałanie szkoły z poradniami odbywa się na wniosek:
1) szkoły (organy szkoły),
2) rodziców,
3) uczniów,
4) poradni (odpowiedź na ofertę poradni),
11. Szkoła współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania,
wychowania i profilaktyki.
§ 12.
1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Gimnazjum sprawują:
1) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia,
2) podczas przerw – nauczyciele pełniący dyżury.
2. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Gimnazjum, w tym w trakcie wycieczek
organizowanych przez Gimnazjum, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz, za zgodą
Dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.
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3. Szczegółowe zasady organizowania wycieczek oraz innych wyjazdów określa „Regulamin
wycieczek szkolnych”
§ 13.
1. Plan dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i
możliwości kadrowe.
2. Zasady organizacyjno – porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich określa
Regulamin Pełnienia Dyżurów.

DZIAŁ II
ZARZĄDZANIE GIMNAZJUM
Rozdział 1
Zagadnienia podstawowe
§ 14.
1. Gimnazjum kieruje Dyrektor.
2. Dyrektor kieruje Gimnazjum przy pomocy wicedyrektora.
§ 15.
Kolegialnym organem Gimnazjum w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących
kształcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna.
§ 16.
W Gimnazjum działają też organy Samorządu Uczniowskiego i Rada Rodziców.
§ 17.
1. Działające w Gimnazjum organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach
planowanej i prowadzonej działalności.

2. Celem stworzenia warunków do współdziałania, o których mowa w ust. 1, Dyrektor, nie
rzadziej niż dwa razy w roku, organizuje spotkania z przewodniczącymi Rady Rodziców i
Samorządu Uczniowskiego. Radę Pedagogiczną reprezentuje specjalnie do tego
wyznaczony przez Radę nauczyciel.
3. Dyrektor gimnazjum wszystkie zarządzenia i decyzje przekazuje:
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1) radzie pedagogicznej na posiedzeniach tej rady, poprzez książkę zarządzeń i
komunikatów lub na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim,
2) uczniom poprzez wychowawców klas, szkolny radiowęzeł lub na apelach,
3) rodzicom na ogólnoszkolnych zebraniach rodziców, na zebraniach klasowych rad
rodziców, na zebraniach klasowych przez wychowawców klasowych lub przez
uczniów.
4. Dyrektor gimnazjum powinien co najmniej raz w ciągu semestru zorganizować spotkanie
z radą rodziców, z przedstawicielami rady pedagogicznej i samorządem uczniowskim w
celu bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami gimnazjum o podejmowanych
planowych działaniach lub decyzjach.
5. Organy gimnazjum mają prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji w
granicach swoich kompetencji.
§ 18.
1. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Gimnazjum organami
oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do
Dyrektora. Ponadto każdy z organów może zwrócić się do organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, a w sprawach wymienionych w art. 34a ust. 1 ustawy – do organu
prowadzącego.
2. W sprawach spornych prowadzi się mediacje na terenie szkoły, aż do rozwiązania
konfliktu. Mediatorem może być:
1) wychowawca klasy w sporach między
a) uczniami,
b) uczniem i nauczycielem przedmiotu,
c) rodzicem i nauczycielem przedmiotu,
2) pedagog szkolny w sporach między:
a) uczniami,
b) uczniem i nauczycielem przedmiotu, jeżeli mediacja wychowawcy nie
doprowadzi do rozwiązania konfliktu,
c) uczniem i wychowawcą,
3) dyrektor lub z jego upoważnienia wicedyrektor w konfliktach między:
a) uczniami, jeżeli wcześniejsze mediacje nie doprowadzą do rozwiązania
konfliktu,
b) uczniem i nauczycielem lub wychowawcą (patrz j.w.),
c) nauczycielami,
d) nauczycielem a innym pracownikiem szkoły.
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3. Organy gimnazjum dla dobra uczniów i prawidłowego funkcjonowania gimnazjum
zobowiązane są do rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły.
§ 19.
Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się do postępowań
uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach:
1) odpowiedzialności dyscyplinarnej,
2) odpowiedzialności porządkowej,
3) sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.

Rozdział 2
Dyrektor Gimnazjum
§ 20.
1. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Gimnazjum.
2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
§ 21.
1. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy
Gimnazjum.
2. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Gimnazjum. Kształtuje twórczą
atmosferę pracy w Gimnazjum, właściwe warunki pracy i stosunki pracownicze.
§ 22.
1. Dyrektor Gimnazjum w szczególności :
1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Gimnazjum,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli
i wychowawców,
3) przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym;
niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz organ
nadzoru pedagogicznego,
5) powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu
prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej,
6) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi
przepisami,
7) przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom Gimnazjum,
8) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Gimnazjum,
9) opracowuje arkusz organizacyjny,
10) dba o powierzone mienie,
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11) wydaje polecenia służbowe,
12) dokonuje oceny pracy nauczycieli,
13) nawiązuje z nauczycielem stosunek pracy odpowiednio na podstawie umowy o pracę
lub mianowanie na stanowisku zgodnym z posiadanymi przez nauczyciela
kwalifikacjami oraz zgodnie z posiadanym stopniem awansu zawodowego,,
14) realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy - Karta Nauczyciela,
15) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie
zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza Gimnazjum i przeprowadzanie
egzaminu klasyfikacyjnego,
16) reprezentuje Gimnazjum na zewnątrz,
17) współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.
18) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami Gimnazjum,
19) przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec
uczniów,
20) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków
określonych odrębnymi przepisami,
21) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,
22) może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych
w statucie szkoły.
23) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przez gimnazjum
§ 23.
Dyrektor jest przedstawicielem Gimnazjum na zewnątrz.
§ 24.
1. Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia
Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej.
§ 25.
1. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Rodziców, Radą
Pedagogiczną i organami Samorządu Uczniowskiego.
2. Dyrektor – poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych z
podmiotami, o których mowa w ust. 1, w szczególności:
1) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne
wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o
działalności Gimnazjum,
2) składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy
Gimnazjum,
3) udziela Radzie Rodziców i Radzie Szkoły informacji o działalności dydaktyczno –
wychowawczej Gimnazjum.
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Rozdział 3
Inne stanowiska kierownicze

§ 26.
1. W Gimnazjum, gdy liczy ono co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko
wicedyrektora.
2. Dyrektor Gimnazjum, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe
stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
3. Stanowisko wicedyrektora powierza i odwołuje z niego Dyrektor, po zasięgnięciu opinii
organu prowadzącego, Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej.
§ 27.
1. Do zakresu działania Wicedyrektora należy:
1) wydawanie zarządzeń regulujących wewnętrzną organizację pracy Gimnazjum,
2) podpisywanie pewnej kategorii pism i dokumentów gimnazjalnych,
3) powoływanie zespołów doradczych, zadaniowych,
4) kierowanie realizacją zadań przez określoną grupę pracowników,
5) podejmowanie decyzji w wyznaczonym zakresie spraw,
6) reprezentowanie interesów Gimnazjum na zewnątrz,
2. Szczegółowy zakres kompetencji Wicedyrektora określa Dyrektor, powierzając to
stanowisko.
3. W sytuacji gdy Dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa
Wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora.

Rozdział 4
Rada Pedagogiczna
§ 28.
W Gimnazjum działa Rada Pedagogiczna.
§ 29.
1. W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Gimnazjum.
2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą – z głosem doradczym – brać również udział
inne osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady
Pedagogicznej.
3. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor.
4. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej zebrania są
protokołowane.
5. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2
członków rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw, będących przedmiotem
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zebrań rady. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego.
6. Rada pedagogiczna :
1) zatwierdza plany pracy Gimnazjum,
2) podejmuje uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
4) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5) występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji
dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Gimnazjum,
6) deleguje przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
7) opiniuje tygodniowy podział godzin,
8) opiniuje projekt planu finansowego,
9) opiniuje propozycje Dyrektora w sprawach przydziału stałych prac i zajęć
10) opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień,
11) wykonuje kompetencje przewidziane dla rady szkoły zgodnie z art. 52.2. ustawy
o systemie oświaty,
12) podejmuje uchwały w sprawie skierowania ucznia do klas przysposabiających do zawodu.
13) 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, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 30.
1. Rada Pedagogiczna wykonuje także zadania rady szkoły – do czasu jej utworzenia w
Gimnazjum, sformułowane w przepisach prawa szkolnego.
2. W ramach realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Rada Pedagogiczna w
szczególności:
1) uchwala i nowelizuje Statut,
2) występuje z odwołaniem od decyzji kuratora oświaty w sprawie uchylenia Statutu albo
niektórych jego postanowień (art. 60 ust. 3 ustawy).

Rozdział 5
Samorząd Uczniowski
§ 31.
Wszyscy uczniowie Gimnazjum, z mocy prawa tworzą Samorząd Uczniowski.
§ 32.
1. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów
Gimnazjum.
2. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
1) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
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2) Rada Samorządu Uczniowskiego.
3. Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego, w szczególności wobec
organów Gimnazjum.
§ 33.
1. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin
Samorządu Uczniowskiego, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym,
tajnym i powszechnym.
2. Warunki organizacyjne uchwalania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz
wprowadzania w nim zmian zapewnia, w porozumieniu z Dyrektorem, opiekun
Samorządu.
3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem.
§ 34.
1. Ogół uczniów może uchwalić lub znowelizować Regulamin Samorządu Uczniowskiego
w drodze cząstkowych głosowań uczniów na zebraniach w poszczególnych oddziałach.
§ 35.
Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe
warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu.
§ 36.
1. Samorząd uczniowski w szczególności :
1) reprezentuje interesy uczniów,
2) opiniuje pracę ocenianych nauczycieli.
2.Samorząd uczniowski przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie
w zakresie praw uczniów takich jak:
a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami,
b) prawo do organizacji życia szkolnego,
c) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
d) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
w porozumieniu z Dyrektorem,
e) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Rozdział 6
§ 37. (skreślony)
§ 38. (skreślony)

16

§ 39. (skreślony)
§ 40. (skreślony)
§ 41. (skreślony)

Rozdział 7
Rada Rodziców
§ 42.
1. W Gimnazjum działa Rady Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,
wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory
przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
§ 43.
1) Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady, o której mowa w § 42 ust. 2 i 3,
oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w § 42 ust. 2, do Rady Rodziców
Gimnazjum.
2.Rada rodziców :
1) Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów Gimnazjum , organu
prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i
opiniami we wszystkich sprawach Gimnazjum.
2) udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,
3) działa na rzecz stałej poprawy bazy,
4) pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności Gimnazjum,
5) współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,
6) współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego Gimnazjum,
7) deleguje przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora gimnazjum
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. W celu wspierania działalności statutowej Gimnazjum, Rada Rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania
funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w § 43 ust. 1.
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4. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 5, należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a) programu wychowawczego Gimnazjum obejmującego wszystkie treści i działania o
charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb
danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym
skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
Gimnazjum;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Gimnazjum.

5. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 4. pkt 1) lit. a
lub b, program ten ustala dyrektor gimnazjum w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór
pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora gimnazjum obowiązuje do czasu uchwalenia
programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
§ 43 a.
Rodzice mają prawo do:
1. Zapoznania się z obowiązującym programem nauczania i wychowania.
2. Zaznajomienia się ze:
1) statutem szkoły,
2) szkolnym systemem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
3) wymaganiami programowymi i kryteriami oceniania,
4) innymi regulaminami, określającymi zasady pracy w szkole.
3. Pełnej i rzetelnej informacji o postępach dziecka.
4. Uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci.
5. Wyrażania opinii i występowania z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, za
pośrednictwem rady rodziców.
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§ 43 b.
Formy współpracy:
1. Indywidualne i zbiorowe spotkania wychowawców i nauczycieli z rodzicami, zgodnie z
kalendarzem szkoły.
2. W każdym roku szkolnym muszą odbyć się przynajmniej cztery planowane spotkania:
1) spotkanie informacyjne (we wrześniu),
2) zebranie śródokresowe (w listopadzie),
3) wywiadówka okresowa (styczeń),
4) zebranie śródokresowe (kwiecień).
3. Spotkania z rodzicami w ramach tzw. "Konsultacji indywidualnych" zaplanowane są w
kalendarzu szkoły w miesiącu, którym nie organizuje się wspólnych zebrań, tzn. w
październiku, grudniu, lutym, marcu i maju.
4. Spotkanie doraźne z inicjatywy rodziców i nauczycieli.
5. Informacje pisemne o wynikach nauczania i zachowania ucznia:
1) przygotowane przez wychowawców klas zgodnie ze szkolnym systemem oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów obejmujące:
a) informację o zagrożeniu oceną niedostateczną z przedmiotu - na miesiąc
przed terminem klasyfikacji,
b) informacja o proponowanych ocenach okresowych i rocznych.
2) informacje o osiągnięciach ucznia (pochwały) oraz problemach wychowawczych,
wpisane przez nauczycieli oraz klasowego zeszytu spostrzeżeń,
6. Konsultacje z pedagogiem/psychologiem szkolnym.
7. Działalności rodziców w radach klasowych i radzie rodziców.
§ 43 c.
Obowiązki rodziców:
1. Rodzice są zobowiązani do:
1) Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.
2) Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.
3) Ścisłej współpracy z wychowawcą i nauczycielami.
4) Zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć
szkolnych.
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5) Zainteresowania się wypełnianiem przez dziecko obowiązków szkolnych.
6) Systematyczne zainteresowanie postępami edukacyjnymi dziecka.
7) Przekazywanie istotnych informacji dotyczących zdrowia dziecka mających wpływ
na jego funkcjonowanie i bezpieczeństwo w szkole (jako informacje poufne).

DZIAŁ III
ORGANIZACJA GIMNAZJUM
Rozdział 1
Planowanie działalności Gimnazjum
§ 44.
Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.
§ 45.
Podstawę organizacji pracy Gimnazjum w danym roku szkolnym stanowią:
1) plan pracy Gimnazjum,
2) arkusz organizacji Gimnazjum,
3) tygodniowy rozkład zajęć
4) program wychowawczy Gimnazjum.
§ 46.
1. Plan pracy Szkoły określa w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktyczno –
wychowawczej.
2. Projekt planu pracy Szkoły przygotowuje Dyrektor, a zatwierdza – po uprzednim
zaopiniowaniu przez Radę Rodziców – Rada Pedagogiczna.
§47.
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji Gimnazjum, opracowany przez Dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego
planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planach nauczania - do
dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji Gimnazjum zatwierdza organ prowadzący
do dnia 30 maja danego roku.
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2. W arkuszu organizacji Gimnazjum zamieszcza się w szczególności : liczbę pracowników
Gimnazjum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin
zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
§ 48.
Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Gimnazjum, Dyrektor, z uwzględnieniem
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający
organizację zajęć edukacyjnych.
§ 49.
1. Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest oddział.
2. Uczniowie w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich
przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym
z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

§ 50.
skreślony
§ 51.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

Rozdział 2
Świetlica szkolna
§ 52.
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Gimnazjum ze względu na czas pracy ich
rodziców ( prawnych opiekunów ), organizację dojazdu do, lub inne okoliczności
wymagające zapewnienia uczniowi opieki, Gimnazjum organizuje świetlicę.
2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie
nie powinna przekraczać 25.
3. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczej działalności
Gimnazjum.
4. Główne cele i zadania pracy świetlicy to :
1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,
2) organizowanie zajęć mających na celu ujawnianie i rozwijanie zainteresowań,
zamiłowań i uzdolnień muzycznych, plastycznych itp.,
3) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieniczno estetycznych,
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4) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami.
5. Świetlica szkolna prowadzi dokumentację swojej pracy zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Godziny rozpoczynania i kończenia zajęć opiekuńczo - wychowawczych w świetlicy ustala
corocznie Dyrektor.
§ 53.
1. Gimnazjum zabezpiecza uczniom możliwość spożycia posiłku.
2. Odpłatność za korzystanie z posiłku ustala kierownik świetlicy w porozumieniu z
Dyrektorem.

Rozdział 3
Biblioteka szkolna
§ 54.
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań
uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych Gimnazjum, doskonaleniu warsztatu
pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
2.Pomieszczenia biblioteki powinny umożliwiać :
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę uczniom,
nauczycielom i innym pracownikom Gimnazjum,
3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego ( w grupach bądź
oddziałach).
4) udostępniania książek i innych źródeł informacji,
5) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania
informacji
z
różnych
źródeł
oraz
efektywnego
posługiwania
się
technologią informacyjną,
6) rozbudzanie i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz
wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
7) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową
i społeczną.
8) W ramach gimnazjalnego systemu doradztwa biblioteka gromadzi i udostępnia w sposób odpowiadający możliwościom Gimnazjum - nauczycielom, uczniom
i rodzicom materiały ułatwiające wybór kierunków kształcenia uczniów po
ukończeniu Gimnazjum.
3. Biblioteka udostępnia księgozbiór przez cały rok szkolny z wyjątkiem okresów przerw w
nauce. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor w porozumieniu z bibliotekarzem
na
początku roku szkolnego, uwzględniając obowiązujący aktualnie plan zajęć lekcyjnych, aby
umożliwić dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
4. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy :
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
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2)udostępnianie zbiorów i wypożyczanie ich poza bibliotekę,
3)prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego dla uczniów,
4) informowanie nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnictwa, przygotowywanie analiz
czytelniczych na posiedzenia Rady Pedagogicznej,
5) stosowanie różnorodnych form inspiracji czytelnictwa
6) nawiązywanie, w uzgodnieniu z Dyrektorem, współpracy z innymi bibliotekami
zwłaszcza w celu poszerzenia możliwości zaspokajania czytelniczych potrzeb uczniów
5. Regulamin korzystania z wypożyczalni i czytelni, organizacja biblioteki szkolnej,
szczegółowe zadania nauczycieli bibliotekarzy określają dodatkowe dokumenty znajdujące
się w bibliotece szkolnej.
6. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, pracownicy Gimnazjum i rodzice oraz za zgodą Dyrektora - inne osoby.
1) Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna.
2) Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.
3) Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa Regulamin.

Rozdział 4
Sklepik uczniowski
§ 54a.
1. Szkoła prowadzi sklepik uczniowski.
2. Dochód z działalności sklepiku uczniowskiego w całości przeznacza się na:
1) zakup pomocy dydaktycznych
2) organizację zajęć pozalekcyjnych
3) poszerzenie oferty dydaktyczno - wychowawczej szkoły
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DZIAŁ IV
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM
Rozdział 1.
Zagadnienia podstawowe
§ 55.
1. W Gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracji i
obsługi.
2.Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1,
określają odrębne przepisy.

Rozdział 2
Zakres zadań nauczycieli
§ 56.
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny
za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Szczegółowe kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w
Gimnazjum określają odrębne przepisy.
3. Do podstawowych obowiązków nauczyciela należy:
1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, w tym w szczególności :
a) nadzór nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych,
podczas przerw, a także na zajęciach organizowanych przez szkołę,
b) bieżące zapoznawanie się z przepisami bhp w miarę potrzeb, zapoznawanie uczniów z
tymi przepisami,
c) niezwłoczne zgłaszanie Dyrektorowi informacji o złym stanie urządzeń szkolnych,
d) przestrzeganie procedury po zaistnieniu wypadku uczniowskiego,
e) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku obowiązkowe zapoznanie uczniów na
pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym z zasadami obowiązującymi w tych
pracowniach,
2) czuwanie nad prawidłową organizacją procesu dydaktycznego, w tym w szczególności :
a) dobieranie skutecznych form i metod nauczania umożliwiających w optymalnym stopniu
osiąganie zamierzonych celów,
b) maksymalne wykorzystywanie dostępnych środków dydaktycznych,
c) otaczanie szczególną opieką uczniów zdolnych i zainteresowanych przedmiotem oraz
uczniów z trudnościami dydaktycznymi,
3) dbałość o pomoce i sprzęt szkolny, a w szczególności :

24

a) sprawowanie opieki nad wyznaczoną klasopracownią,
b) wzbogacanie bazy dydaktyczno - wychowawczej o środki dydaktyczne, zabieganie o
sprzęt szkolny,
4) zachowanie obiektywizmu i systematyczności w ocenie osiągnięć uczniów z
uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych, a w szczególności :
a) przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
b) sprawiedliwe i obiektywne traktowanie wszystkich uczniów,
c) informowanie rodziców ucznia i rady pedagogicznej o wynikach nauczania swoich
uczniów,
5) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane
potrzeby uczniów, a w szczególności :
a) prowadzenie systematycznej obserwacji postępów ucznia,
b) współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną,
c) umożliwienie uzupełnienia braków w wiadomościach uczniów w czasie lekcji lub poza
nimi,
d) utrzymywanie kontaktu z nauczycielem - wychowawcą oraz z domem rodzinnym ucznia,
6) podnoszenie swoich umiejętności zawodowych, podejmowanie doskonalenia zawodowego
w dostępnych formach,
7) prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.
§ 56a
1. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub
zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.
2. Nauczyciel zobowiązany jest zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie
gimnazjum, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu tych osób na terenie szkoły.
3. W razie potrzeby nauczyciel zobowiązany jest zawiadomić dyrektora lub wicedyrektora
gimnazjum o fakcie przebywania osób postronnych w szkole.
4. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić
dyrektora gimnazjum o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona
przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.
§ 57.
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w
szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego
modyfikowanie w miarę potrzeb.
2. Dyrektor Gimnazjum może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne
zespoły problemowo - zadaniowe.
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3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora na wniosek zespołu.
4. Charakter powołanych zespołów, ich cele i zadania określa szczegółowo Rada
Pedagogiczna podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę.
5. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji
programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a
także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów
badania wyników nauczania,
3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa
metodycznego dla początkujących nauczycieli,
4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych a także w
uzupełnianiu ich wyposażenia,
5) wspólne opiniowanie przygotowywanych w Gimnazjum autorskich, innowacyjnych i
eksperymentalnych programów nauczania.
§ 58.
1. Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej.
2. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej, na
zasadach określonych w art. 43 ust. 3 ustawy.
§ 59.
Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli
określają odrębne przepisy.

Rozdział 3
Zakres zadań wychowawcy
§ 60.
1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby
wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Zadaniem nauczyciela wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej, a w
szczególności :
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz
przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
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2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole klasowym
oraz pomiędzy innymi członkami społeczności uczniowskiej,
4) opieka nad zdrowiem uczniów i zapewnienie im bezpieczeństwa,
5) współpraca z pedagogiem szkolnym w zakresie pomocy materialnej uczniom
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
4. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 3 :
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami :
a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
b) ustala treści i formy zajęć tematycznych do realizacji zajęć na godzinach do
dyspozycji nauczyciela wychowawcy,
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując
ich działania wychowawcze wobec zespołu uczniowskiego, a także wobec tych, którym
potrzebna jest indywidualna opieka,
4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu :
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych,
b) wypracowania wspólnych kierunków, form i metod oddziaływań wychowawczych w
stosunku do uczniów,
c) włączania rodziców w sprawy życia klasy i szkoły,
5) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi
kwalifikowaną pomoc w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla uczniów i doradztwa dla
ich rodziców.
5. Nauczyciel wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i
metodycznej ze strony Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i innych kompetentnych
instytucji.
§ 61.
1. Realizując zadania wymienione w § 60. ust. 4 pkt. 4, wychowawca w szczególności
spotyka się z rodzicami uczniów na wywiadówkach, organizowanych nie rzadziej niż trzy
razy w roku.
2. O terminie spotkań, o których mowa w ust. 1, decyduje Dyrektor, na wniosek
wychowawcy.
3. Informację o wywiadówce przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo
przyjęty w Gimnazjum, co najmniej na trzy dni przed planowanym terminem jej odbycia.
4. W wywiadówkach mogą też uczestniczyć nauczyciele nie będący wychowawcami.
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Rozdział 4
Zakres zadań pedagoga szkolnego
§ 62.
1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną w Gimnazjum organizuje pedagog szkolny.
2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga szkolnego określają odrębne przepisy.
§ 63.
1. Do zadań pedagoga szkolnego należy pomoc wychowawcom, w szczególności w zakresie:
1) rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowania przyczyn
niepowodzeń szkolnych,
2) określania form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie
uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
3) współorganizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
4) udzielania różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom
realizującym indywidualny program lub tok nauki,
5) koordynacji prac z zakresu orientacji zawodowej,
6) działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej,
7) udzielania rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w
wychowywaniu własnych dzieci.
§ 64.
1. W ramach realizacji swoich zadań pedagog szkolny, w szczególności:
1) przeprowadza wywiady środowiskowe,
2) może korzystać z dokumentów pozostających w gestii Gimnazjum.
§ 65.
Pedagog szkolny powinien zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przez Gimnazjum
postanowień Konwencji o prawach dziecka.
§ 66.
1. Zadania, o których mowa w § 63 i § 64, pedagog szkolny realizuje:
1) we współdziałaniu z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką
szkolną, organami szkoły i instytucjami pozaszkolnymi,
2) we współpracy z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi poradniami
specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom
oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.
2. Pedagog szkolny posiadający przygotowanie specjalistyczne może prowadzić zajęcia
specjalistyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.
3. Szczegółowy zakres obowiązków pedagoga szkolnego określa Dyrektor.
§ 67.
W przypadku gdy nie jest zatrudniony pedagog szkolny, Dyrektor może powierzyć wybranym
nauczycielom, wykonanie zadań, o których mowa w § 63. i § 64.
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§ 68.
1. Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy, zatwierdzany
przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
2. Pod koniec każdego semestru pedagog szkolny składa sprawozdanie ze swej pracy.
3. Pedagog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.

Rozdział 5
Zakres zadań innych pracowników Gimnazjum
§ 69.
1. W szkole tworzy się następujące stanowiska administracji i obsługi:
1) główny księgowy,
2) sekretarz szkoły,
3) referent do spraw kadrowych i administracyjno – gospodarczych,
4) sprzątaczka,
5)konserwator,
2. Obsady stanowisk wymienionych w ust.1 dokonuje Dyrektor w zależności od potrzeb
Gimnazjum i możliwości finansowych organu prowadzącego.
3. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza Dyrektor.
Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.

Rozdział 6
Zakres zadań Rzecznika Praw Ucznia
§ 69a
1. W szkole funkcjonuje Rzecznik Praw Ucznia.
2.Rzecznik Praw Ucznia podejmuje działania na rzecz zapewnienia uczniom warunków
do pełnego i harmonijnego rozwoju, poszanowania ich godności i podmiotowości. Stoi na
straży praw ucznia, a w szczególności:
1) Prawa do życia i ochrony
2) Prawa do wychowania w rodzinie
3) Prawa do godziwych warunków socjalnych
4) Prawa do nauki.
3.Działania Rzecznika zmierzają do ochrony uczniów przed przemocą i okrucieństwem,
wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbywaniem oraz innym złym traktowaniem.
4.Rzecznik Praw Ucznia kieruje się:
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1) dobrem dziecka – wszystkie działania podejmuje w najlepiej pojętym interesie dziecka
2) zasada równości – troszczy się o ochronę praw i obowiązków rodziców, biorąc pod
uwagę, że naturalnym środowiskiem dziecka jest rodzina.
5.Kompetencje Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia:
1) Rzecznik podejmuje działania na wniosek zainteresowanego lub z własnej inicjatywy
2) Prawa i obowiązki Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia
a. egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów
b. proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów
c. uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej
forum problemów przestrzegania praw ucznia
d. upowszechnianie zapisów prawnych z zakresu praw i obowiązków ucznia.
3) Zadania Rzecznika
a. rozmawianie z nauczycielami uczestniczącymi w problemie,
b. rozmawianie i zasięganie rady pedagoga i psychologa szkolnego,
c. organizowanie konfrontacji wyjaśniających,
d. uczestniczenie w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem za zgodą
ucznia,
e. inicjowanie działań w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia,
f. informowanie na temat sposobów i miejsc uzyskiwania pomocy,
g. przeglądanie „szkolnej skrzynki wniosków”.

Rozdział 7
Zakres zadań Koordynatora do Spraw Bezpieczeństwa
§ 69b.
1. W szkole działa Koordynator do Spraw Bezpieczeństwa.
2.Zadania koordynatora do spraw bezpieczeństwa:
1) Integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów i
rodziców)oraz współpracujących ze środowiskiem w zakresie bezpieczeństwa
2)Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego w
szkołach szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki
3) Wdrażanie i dostosowywanie do specyfiki placówki procedur postępowania w
sytuacjach kryzysowych i zagrożenia
4) Współpraca z Policją, Sądem, Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
GOPS-em, Centrum Pomocy Rodzinie, Radą Rodziców
5) Współdziałanie w tworzeniu i realizacji planu naprawczego
6) Współpraca z rodzicami i środowiskiem
7) Dzielenie się wiedzą z radą pedagogiczną
8) Promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
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9) Dokumentowanie działań
10)Doskonalenie własne.
3. Zakres działań koordynatora do spraw bezpieczeństwa:
1) działania o charakterze wczesnej interwencji- udzielanie profesjonalnej pomocy w
rozwiązywaniu trudności i eliminowaniu zachowań niepożądanych występujących w szkole
2)Działania informacyjne – dostarczenie informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom na
temat przyczyn, konsekwencji i odpowiedzialności zachowań zagrażających bezpieczeństwu
własnemu i innych
3)Działania edukacyjne – tworzenie możliwości rozwijania umiejętności zaspokajania potrzeb
fizycznych, psychicznych, społecznych i duchowych pozostając w zgodzie z normami
etycznymi szkolnymi i prawnymi.
4) Działania dotyczące zmian przepisów (dotyczy prawa wewnątrzszkolnego, w szczególności
Statutu Szkoły w tym WSO, Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki, Regulaminu
Szkolnego).
5)Działania środowiskowe – eliminowanie w środowisku wychowawczym ucznia czynników
ryzyka i wprowadzanie czynników chroniących
6) Działania korygujące – eliminowanie przyczyn negatywnych zachowań postaw uczniów
lub wychowanków w celu zapobieżenia ich powtórnemu wystąpieniu oraz wystąpieniu innych
niepożądanych zachowań
7) Działania zapobiegawcze – eliminowanie potencjalnych przyczyn i zagrożeń, które mogą
mieć negatywny wpływ na zachowania i postawy uczniów, w celu zapewnienia
bezpieczeństwa
8) Działania integrujące organy szkoły na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w szkole –
wypracowanie metod współpracy organów szkoły.
9) Działania proceduralno – prawne – stworzenie procedur zapewniających bezpieczeństwo w
szkole, reagowania w sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu.
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DZIAŁ V
UCZNIOWIE
Rozdział 1
Zasady rekrutacji uczniów
§ 70.
1. Gimnazjum przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej
dostępności.
2. Liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci do klas pierwszych, w porozumieniu z
Dyrektorem, określa organ prowadzący Gimnazjum.
§ 71.
1. Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmuje się :
1) z urzędu - absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie
Gimnazjum,
2) na prośbę rodziców ( prawnych opiekunów ) - absolwentów sześcioletnich szkół
podstawowych zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum w przypadku gdy Gimnazjum
dysponuje wolnymi miejscami.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu Gimnazjum, listę przyjętych
ustala się na podstawie kryteriów określonych przez Gimnazjum, uwzględniających oceny i
inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia sześcioletniej szkoły
podstawowej.
3. Kryteria, o których mowa w ust.2, podaje się do wiadomości kandydatom w terminie
ustalonym przez Dyrektora Gimnazjum.
4. Do Gimnazjum przyjmuje się absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych
poza obwodem Gimnazjum, z uwzględnieniem:
1) oceny z: języka polskiego, matematyki, historii oraz przyrody uzyskanych na
zakończenie nauki w szkole podstawowej,
2) innych osiągnięć wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
a) ukończenie szkoły z wyróżnieniem,
b) udział w konkursach i zawodach sportowych organizowanych na różnych szczeblach
5. Z tytułów wymienionych w ust. 4 uzyskać można następującą maksymalną
liczbę punktów:
1) po 10 punktów za każdą z ocen, o których mowa w ust. 4 pkt 1)
3) po 2 punkty za każde z osiągnięć wymienionych w ust. 4 pkt. 2)
6. Pozostałe warunki przyjmowania uczniów do Gimnazjum oraz tryb postępowania
w tych sprawach regulują odrębne przepisy.
7. Przyjęcie do Gimnazjum absolwenta szkoły podstawowej spoza obwodu
Gimnazjum wymaga zawiadomienia dyrektora gimnazjum, w którego obwodzie
absolwent mieszka.
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§ 72.
Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno pedagogicznej Dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku
szkolnego.

Rozdział 2
Prawa i obowiązki ucznia
§ 73.
1. Uczeń ma w szczególności prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej,
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w
Gimnazjum zapewniających
bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź
psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Gimnazjum
a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli
postępów w nauce,
8) pomocy w przypadku trudności w nauce,
9) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego,
10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru
biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
11) wpływania na życie Gimnazjum przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w
organizacjach działających w Gimnazjum,
2. skreślony
3. skreślony
4. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń może złożyć skargę. Skarga może być
złożona ustnie lub pisemnie do: wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, wicedyrektora
lub dyrektora szkoły.
§ 74.
1. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do:
1) przestrzegania obowiązujących w Gimnazjum przepisów,
2) podporządkowania się zaleceniom Dyrektora i innych nauczycieli,
3) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu
Gimnazjum,
4) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i
innych pracowników Gimnazjum,
5) dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,
6) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Gimnazjum.
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2. Ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i palenia tytoniu.
§ 74a
1. Obowiązek udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych.
1) Uczeń zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać na nie
punktualnie. Mimo spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest przybyć do sali, w której
odbywają się zajęcia.
2) Uczeń spóźniony, czyli taki, który wchodzi po zamknięciu drzwi, usprawiedliwia się , a
dopiero potem siada w ławce.
3) W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie bez pozwolenia rodziców nie mogą samowolnie
opuszczać terenu szkoły. Czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca
ostatniej w planie zajęć.
4) Uczniowie mają prawo korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć, o ile
znajdują się wówczas pod opieką nauczyciela upoważnionego przez dyrektora szkoły.
5) Zasady korzystania z biblioteki, siłowni, czytelni, pracowni przedmiotowych określają
odrębne przepisy.
6) W czasie długich przerw, przed oraz po zakończonych

zajęciach lekcyjnych (dotyczy

uczniów oczekujących na odjazd do domu) uczniowie mogą opuszczać teren szkoły tylko w
sytuacji, gdy posiadają jednorazowe pisemne

pozwolenie od rodziców (prawnych

opiekunów).
§ 74b
1. Obowiązek przygotowywania się ucznia do zajęć edukacyjnych.
1) Uczeń zobowiązany jest systematycznie przygotowywać się do zajęć oraz odrabiać prace
polecone przez nauczyciela do wykonania w domu.
2) Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Zgłoszenie
nieprzygotowania następuje na początku zajęć. Zgłoszenie nieprzygotowania zwalnia z
odpowiedzi i kartkówki, chyba że uczeń decyduje się ją napisać.
3) Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z nieprzygotowania lub nieobecności na
lekcji w ciągu tygodnia.
4) Uczeń nie musi odpowiadać i pisać kartkówki o ile jest posiadaczem „szczęśliwego
numerka”. Szczęśliwy numerek jest to liczba losowana przez samorząd uczniowski,
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oznaczająca liczbę porządkową, pod którą uczeń jest zapisany w dzienniku lekcyjnym
(klasowym).
§ 74c
1. Obowiązek właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych.
1) Uczniowie mają obowiązek:
a) Punktualnego i systematycznego przychodzenia na lekcję,
b) Aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych,
c) Uzupełniania braków wynikających z absencji na zajęciach lekcyjnych,
d) Pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku,
e) Dbania o estetykę swojego miejsca w klasie,
f) Dbania o powierzony sprzęt i pomoce naukowe,
g) Niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy
dydaktycznych.

2) Zachowanie ucznia w czasie lekcji
a) Uczeń odpowiada przyjmując postawę ciała wymaganą przez nauczyciela,
b) Nie je się, nie żuje gumy w trakcie lekcji. Dopuszczalne jest żucie gumy w trakcie
sprawdzianów i prac klasowych,
c) Nie trzyma się na ławce butelek, ciastek itp. nie będących pomocami do danej lekcji,
d) Jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła- wszyscy wstają, następnie siadają na polecenie
nauczyciela,
e) Podczas lekcji uczniowie pracują na miarę swoich możliwości, koncentrują się na swojej
pracy, nie przeszkadzają innym,
f) W czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachować należytą uwagę, nie rozmawiać z
innymi uczniami w czasie prowadzenia lekcji przez nauczyciela, zabierać głos, gdy zostanie
do tego upoważniony przez nauczyciela,
g) Nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu w czasie zajęć w każdym
przypadku gdy uczeń zgłosi taki zamiar.

3) Zakończenie lekcji
a) Lekcja kończy się na wyraźny sygnał dzwonka, uczniowie wychodzą z klasy po wyrażeniu
zgody przez nauczyciela,
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b) Klasa (uczniowie) jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek, odpowiadają za to
wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni i nauczyciel.
4) Uczniowie mają prawo do:
a) Udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej wg własnego projektu
uzgodnionego z wychowawcą,
b) Kontrolowania porządku zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę,
c) Wybrania stałego miejsca do siedzenia w klasie za zgodą nauczyciela.
§ 74d
1. Obowiązek usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na
zajęciach

edukacyjnych.

1) Uczeń zobowiązany jest usprawiedliwić nieobecność na zajęciach szkolnych.
2) Usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice (prawni opiekunowie) w formie
pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności ich dziecka na zajęciach. Oświadczenie
może być podpisane przez jednego z rodziców. Dokumentem usprawiedliwiającym
nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie (oryginał albo kopia).
3) Rodzice (prawni opiekunowie) piszą wszelkie usprawiedliwienia w przeznaczonym do tego
zeszycie.
4) Uczeń przynosi usprawiedliwienie na najbliższą godzinę wychowawczą. Ostatecznie jest
zobowiązany usprawiedliwić nieobecność w ciągu dwóch tygodni.
5) Ucznia może zwolnić wychowawca klasy lub nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się
zwolnić. Zwolnienie ucznia następuje na podstawie zwolnienia od rodziców (prawnych
opiekunów), pielęgniarki szkolnej lub własnej decyzji nauczyciela. O fakcie zwolnienia
ucznia z zajęć niezwłocznie informowani są jego rodzice (prawni opiekunowie).
6) Zwolnienie ucznia z ostatniej w jego planie godziny wychowania fizycznego musi zawierać
wyraźną klauzulę o zwolnieniu „do domu”. W innym wypadku traktuje się je jako zwolnienie
z ćwiczeń z obecnością na lekcji.
7) O każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice (prawni
opiekunowie).
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§ 74e
1. Obowiązek dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju.
1) Zasady ubierania się uczniów na terenie szkoły.
Chłopcy:
Górna część stroju: biała lub w kolorze ciemnym - koszula, bawełniana koszulka z krótkim
lub długim rękawem, bluza, sweter, golf, marynarka lub dżinsowa katana (w miarę
możliwości bez wszelkich ozdób)
Dolna część stroju: w kolorze ciemnym – długie spodnie z dżinsu, sztruksu lub materiału (nie
mogą być dresowe ani z ortalionu, w miarę możliwości bez wszelkich ozdób).
Dziewczęta:
Górna część stroju: biała lub w kolorze ciemnym o długości przykrywającej brzuch i plecy koszula, bawełniana koszulka z krótkim lub długim rękawem, z kołnierzykiem, bądź
delikatnym wcięciem wokół szyi, bluza, sweter, golf, żakiet, kamizelka, tunika, dżinsowa
katana (w miarę możliwości bez wszelkich ozdób)
Dolna część stroju: biała lub w kolorze ciemnym – prosta spódnica z dżinsu lub materiału o
długości do kolan, długie spodnie lub rybaczki z materiału lub dżinsu, legginsy tylko w
zestawieniu ze spódnicą lub tuniką, rajstopy w kolorze cielistym lub ciemnym (w miarę
możliwości bez wszelkich ozdób).
Wszystkich uczniów obowiązuje posiadanie galowego stroju na szczególne uroczystości
szkolne:
Chłopcy:
Ciemne spodnie z materiału, bądź garnitur i biała koszula
Dziewczęta:
Ciemna spódnica z materiału, spodnie z materiału lub kostium oraz biała bluzka
2) Ustala się następujące sytuacje, w których nie obowiązują zasady ubierania się uczniów na
terenie szkoły, o którym mowa w ust. 1:
a) Podczas dyskotek szkolnych,
b) W Dniu Samorządności Szkolnej Uczniowskiej – I Dzień Wiosny,
c) W Dniu Chłopaka,
d) W Dniu Kobiet,
e) W Dniu Dziecka,
f) Mikołajki,
g) W innych ustalonych zarządzeniem dyrektora.
3) Uczniowie chodzą ubrani czysto i estetycznie
4) W dni uroczyste:
a) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
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b) ślubowanie klas I,
c) egzaminy gimnazjalne,
d) inne ustalone zarządzeniem dyrektora,
uczniowie przychodzą w stroju galowym.
5) W ciągu całego roku szkolnego obowiązuje zmienne obuwie sportowe ( typu adidasy,
trampki) w miarę możliwości na jasnej podeszwie.
6) W szkole nie jest dozwolony makijaż, farbowanie włosów, długie i malowane paznokcie.
7) Dozwolona jest skromna biżuteria noszona przez dziewczęta.
8) W szkole nie można nosić nakryć głowy.
§ 74f
1. Obowiązek przestrzegania warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych
urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.
1) Zobowiązuje się uczniów oraz nauczycieli do bezwzględnego zakazu używania w/w
urządzeń w czasie zajęć edukacyjnych.
2) Posiadacze telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych wyłączają
je na czas lekcji i trzymają w plecakach.
3) Gimnazjum nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub zaginięcie telefonów
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
§ 74g
1. Obowiązek właściwego zachowania ucznia wobec nauczycieli i innych pracowników
szkoły oraz pozostałych uczniów.
1) Na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby.
Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów.

Rozdział 3
Nagrody i kary
§ 75.
1. Ucznia można nagrodzić za:
1) wybitne osiągnięcia w nauce,
2) udział w konkursach przedmiotowych, tematycznych itp.,
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2.

3.
4.
5.
6.

3) udział w zawodach sportowych,
4) działalność w organizacjach szkolnych.
Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są:
1) pochwała wychowawcy wobec całej klasy,
2) pochwała wychowawcy lub Dyrektora wobec uczniów Gimnazjum
3) list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców
4) dyplom uznania od Dyrektora,
5) nagroda rzeczowa od wychowawcy lub Dyrektora,
6) stypendium za wyniki w nauce
7) udział w wycieczce
Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić
o przyznaniu nagrody w innej formie.
Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.
Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej, z
tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.
Gimnazjum informuje rodziców o przyznanej nagrodzie.
§ 76.

1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybienie obowiązkom, o
których mowa w §74 - §74g
uczeń może zostać ukarany:
upomnieniem wychowawcy klasy
pozbawieniem pełnionych w klasie funkcji,
upomnieniem lub naganą Dyrektora,
pozbawieniem pełnionych na forum Gimnazjum funkcji
zawieszeniem prawa do udziału w dyskotekach oraz wycieczkach szkolnych,
obniżeniem oceny zachowania – do najniższej oceny włącznie,
przeniesieniem do równoległej klasy w przypadku otrzymania drugiej nagany
Dyrektora w danym roku szkolnym,
2. Dyrektor może również wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie
ucznia do innego gimnazjum.
3. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie
mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.
4. Kary, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2, nakłada Dyrektor.
5. O nałożonej karze informuje się rodziców.
6. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora.
Odwołanie może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której mowa
w ust. 5.
7. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.
8. Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy. Przepisy ust. 6 i ust. 7 stosuje się odpowiednio z tym, że przed podjęciem
rozstrzygnięcia Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej.
9. Za szczególnie rażące naruszenie obowiązków szkolnych dyrektor Gimnazjum kieruje
wniosek do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum.
10. Zastosowanie kary, o której mowa w ust. 9 następuje, jeżeli:
1) uczeń otrzyma drugą ocenę najniższą z zachowania,
1.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
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2) uprawniony organ udowodnił uczniowi popełnienie przestępstwa,
3) uczeń w stanie nietrzeźwym uczestniczył w zajęciach organizowanych przez
Gimnazjum.
4) uczeń naraża życie kolegów, nauczycieli i innych osób,
5) szczególnie brutalnie i wulgarnie zachowa się wobec kolegów, nauczycieli i innych
pracowników gimnazjum,
6) uczeń wciąga kolegów w różne formy uzależnień,
7) uczeń jaskrawie demoralizuje kolegów,
8) uczeń notorycznie utrudnia prowadzenie lekcji,
9) powtarza się dewastacja mienia gimnazjum,
10) nie odniosły skutku wcześniej nałożone kary.
11. Można odstąpić od wystąpienia o zastosowaniu kary przewidzianej w ust. 9, w
okolicznościach określonych w ust. 10, za poręczeniem właściwego zachowania
ucznia, udzielonym przez nauczyciela, organ Samorządu Uczniowskiego albo Radę
Rodziców.
12. Tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 9 i ust. 10 określają odrębne
przepisy.
13. Dyrektor Gimnazjum może skreślić ucznia z listy uczniów w sytuacji
jednoczesnego zaistnienia następujących przypadków:
1) z racji wieku uczeń nie podlega obowiązkowi szkolnemu,
2) w miesiącu poprzedzającym decyzję skreślenia z listy uczniów, uczeń opuścił
ponad połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym
planie nauczania,
3) za okres poprzedzający decyzję skreślenia z listy uczniów, uczeń był
nieklasyfikowany z dwóch lub więcej przedmiotów.
14. Skreślenie ucznia z listy uczniów następuje na podstawie uchwały Rady
Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
§ 77.
1. O zamiarze ukarania ucznia oraz nałożonych karach informuje się pedagoga szkolnego.
2. Przepisu poprzedzającego, w części dotyczącej informowania o zamiarze ukarania ucznia,
nie stosuje się w wypadku upomnień udzielanych w trybie natychmiastowym.
§ 78.
Gimnazjum ma obowiązek informowania rodziców ( prawnych opiekunów ) ucznia o
przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.
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DZIAŁ VI
SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
§ 79.
1. Założenia oceniania wewnątrzszkolnego:
1) ocenianie jest ukierunkowane na stymulowanie rozwoju potencjalnych
możliwości i potrzeb ucznia,
2) wspiera i wzmacnia proces nauczania,
3) proces nauczania powinien stwarzać sytuacje, w których każdy uczeń będzie miał
możliwości do zademonstrowania swej wiedzy i umiejętności,
4) każdy aspekt i faza oceniania są dostępne dla wszystkich zainteresowanych i
otwarte na proces badania i weryfikowania,
5) materiał zgromadzony w procesie oceniania umożliwia wysoką pewność
wnioskowania o umiejętnościach uczniów,
6) elementy systemu oceniania są zgodne ze standardami nauczania, oceniania i
programem rozwoju szkoły.
2. Szczegółowe cele oceniania:
1) ocenianie ma na celu poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć
edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
2) wdraża ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny, pomaga
uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju,
3) motywuje ucznia do dalszej pracy,
4) przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacje o
postępach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
5) umożliwia nauczycielom korygowanie i doskonalenie organizacji i metod pracy
dydaktyczno-wychowawczej.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
według skali i formach przyjętych w gimnazjum;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
według skali, o której mowa w § 87 ust.2 i ust. 3,
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
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§80.
1. Ocenianie wewnątrzszkolne jest oparte na skali punktowej. Poziom wiedzy, umiejętności i
postępy uczniów w nauce będą wyrażone w punktach ustalanych przez nauczycieli
przedmiotów. W celu wyrażenia oceny śródrocznej i rocznej oceną ministerialną (w skali
od 1 do 6) stosuje się następujące przeliczniki uzyskanych punktów:
96 -100%
- (6) celujący
76 - 95%
- (5) bardzo dobry
61 - 75%
- (4) dobry
31 - 60 %
- (3) dostateczny
15 - 30%
- (2) dopuszczający
0 - 14%
- (1) niedostateczny.
2. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:
1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a) uzyskał 96 - 100% ogólnej sumy punktów możliwych do zdobycia w danym semestrze
(roku szkolnym) z określonego przedmiotu nauczania,
b) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu
w danej klasie, twórczo i samodzielnie rozwija swe zdolności,
c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznopraktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, potrafi stosować wiadomości w nowych
sytuacjach, posiada umiejętność interpretacji i uzasadnienia, rozwiązuje zadania wykraczające
poza program nauczania danej klasy
lub:
d) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych, kwalifikując
się do finałów na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub posiada inne porównywalne
osiągnięcia;
2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a) uzyskał 76-95% ogólnej sumy punktów możliwych do zdobycia w danym semestrze (roku
szkolnym) z określonego przedmiotu nauczania,
b) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu
w danej klasie,
c) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy
teoretyczne i praktyczne, posiadaną wiedzę potrafi stosować w różnych sytuacjach;
3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a) uzyskał 61-75% ogólnej sumy punktów możliwych do zdobycia w danym semestrze (roku
szkolnym) z określonego przedmiotu nauczania,
b) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie
przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych,
c) poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub
praktyczne;
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który
a) uzyskał 31-60% ogólnej sumy punktów możliwych do zdobycia w danym semestrze (roku
szkolnym) z określonego przedmiotu nauczania,
b) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na
poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych,
c) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności;
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a) uzyskał 15-30% ogólnej sumy punktów możliwych do zdobycia w danym semestrze (roku
szkolnym) z określonego przedmiotu nauczania,
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b) ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności zawartych w podstawach
programowych, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej
wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
c) wykonuje proste zadania teoretyczne i praktyczne, o niewielkim stopniu trudności;
6) stopień niedostateczny uzyskuje uczeń, który:
a) uzyskał 0-14% ogólnej sumy punktów możliwych do zdobycia w danym semestrze (roku
szkolnym) z określonego przedmiotu nauczania,
b) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych
przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z
tego przedmiotu,
c) nie potrafi rozwiązywać zadań o elementarnym stopniu trudności.
§81.
1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Pierwszy - od dnia rozpoczęcia zajęć szkolnych
we wrześniu, do dnia 31 stycznia. Drugi - od dnia 01 lutego do dnia zakończenia
rocznych zajęć szkolnych.
2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców
(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu
nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz o
warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w ust.4.
3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz
rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania o których mowa w ust.5 oraz o skutkach ustalenia uczniowi
nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
4. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:
1) Uczeń może starać się o uzyskanie oceny rocznej wyższej o jeden stopień niż ocena przewidywana
2) Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywaną ocenę roczną, gdy uzyska n/w wartości procentowe
ogólnej sumy punktów możliwych do zdobycia z zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym
a) ocenę dopuszczającą gdy uzyskał co najmniej 10%
b) ocenę dostateczną gdy uzyskał co najmniej 25%
c)

ocenę dobrą gdy uzyskał co najmniej 55%

d) ocenę bardzo dobrą gdy uzyskał co najmniej 70%
e)

ocenę celującą gdy uzyskał co najmniej 90%

3) Uczeń spełniający warunki uzyskania oceny rocznej wyższej niż przewidywana powinien złożyć
wniosek o zmianę oceny w terminie 3 dni od czasu wystawienia przez nauczyciela oceny
przewidywanej,
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4) Dyrektor szkoły po sprawdzeniu wniosku powołuje komisję egzaminacyjna, w której skład
wchodzi: nauczyciel uczący danych zajęć edukacyjnych, nauczyciel uczący zajęć edukacyjnych
pokrewnych oraz dyrektor lub inny nauczyciel przez niego powołany,
5) Egzamin obejmuje treści nauczania zgodne z programem nauczania w klasie, do której uczeń
uczęszcza
6) Egzamin odbywa się przynajmniej na 3 dni przed planowanym klasyfikacyjnym posiedzeniem
rady pedagogicznej,
7) Egzamin jest dostosowany do poziomu wymagań na daną ocenę określonego w Przedmiotowym
Systemie Oceniania
8) Wynik egzaminu zostaje ogłoszony po jego zakończeniu.
9) Wynik egzaminu nie podlega odwołaniu. W przypadku oceny niedostatecznej uczeń może złożyć
prośbę o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego.

5. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania:
1) Uczeń może się ubiegać o uzyskanie wyższej niż proponowana przez wychowawcę rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania, (z wyłączeniem uczniów, przeciwko którym toczy się
postępowanie w sprawach dla nieletnich, którym udowodniono posiadanie lub
rozprowadzanie narkotyków, u których stwierdzono spożywanie alkoholu lub palenie
papierosów.)
2) Uczeń może ubiegać się o uzyskanie oceny wyższej niż proponowana przez nauczyciela ,
jeżeli jego rażące (inne niż wymienione w punkcie 1) wykroczenie przeciwko regulaminowi
szkoły miało charakter jednorazowy.
3) Tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania:

a) W przypadku kwestionowania proponowanej przez nauczyciela oceny, uczeń lub jego
rodzice powinni w ciągu 2 dni od daty przekazania informacji o przewidywanej rocznej
ocenie klasyfikacyjnej zachowania złożyć do dyrektora pisemny wniosek o ponowne
rozpatrzenie oraz ewentualną weryfikację przewidywanej przez nauczyciela oceny
zachowania.
b) Dyrektor Gimnazjum powołuje komisję odwoławczą, w skład której wchodzą: dyrektor
lub wicedyrektor Gimnazjum, pedagog szkolny, wychowawca klasy, nauczyciel uczący
w danej klasie, przedstawiciel samorządu uczniowskiego klasy, do której uczęszcza
uczeń oraz przedstawiciel samorządu szkolnego
c) Komisja rozpatruje spełnienie przez ucznia kryteriów na ocenę zachowania, o którą
ubiega się uczeń, uwzględniając opinię wszystkich członków komisji oraz załączoną na
piśmie samoocenę ucznia.
d) Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się w drodze głosowania zwykłą
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego
komisji. Ocena wystawiona przez komisję jest ostateczna.

§82.
1. Ocenianie jest jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione
pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest
udostępniona uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę
powinien ją uzasadnić.

44

§83.
1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni
psychologiczno - pedagogicznej lub innej publicznej lub niepublicznej poradni
specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w §81 ust. 2, do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia u którego stwierdzono
zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się,
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki,
muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany
przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
§84.
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć
komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o
ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez
lekarza, na czas określony w tej opinii.
2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych,
informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub
rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".

§84a.
1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką
dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki
drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia.
2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na
podstawie tego orzeczenia.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

§85.
1. Klasyfikacja śródroczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz
ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, według skali
sześciostopniowej (1, 2, 3, 4, 5, 6) oraz śródrocznej oceny zachowania według skali
sześciostopniowej (wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne).
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2. Klasyfikacja roczna i końcowa polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania
ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych i końcowych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej i końcowej oceny klasyfikacyjnej
zachowania według skali o której mowa w §87 ust.2 i ust.3.
3. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani
poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego
rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie
klasyfikacyjnej zachowania w terminach:
a) miesięcznym o ocenie niedostatecznej,
b) dwutygodniowym o pozostałych ocenach z poszczególnych przedmiotów
4. Trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele
ostatecznie ustalają i wpisują do dziennika semestralne (roczne) stopnie z przedmiotów.
5. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna i końcowa
może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem §95
ust.1.
§86.
1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i
roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii
nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
§87.
1. Oceny bieżące ustala się według skali określonej w §80.
2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach
według następującej skali:
a) stopień celujący - 6
b) stopień bardzo dobry - 5
c) stopień dobry - 4
d) stopień dostateczny - 3
e) stopień dopuszczający - 2
f) stopień niedostateczny - 1.
3. Oceny zachowania ustala się według następującej skali
a) wzorowe
b) bardzo dobre
c) dobre
d) poprawne
e) nieodpowiednie
f) naganne
z zastrzeżeniem ust. 6
4. Skreślony
5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub
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odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
§88.
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
b) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych,
c) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
d) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
e) dbałość o honor i tradycje gimnazjum,
f) dbałość o piękno mowy ojczystej,
g) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
h) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
i) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na:
a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły,
z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
3. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
4. Skreślony
5. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej
lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z
rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
6. Skreślony
§89.
1. Wychowawca klasy w każdym semestrze dokonuje dwukrotnie oceny zachowania na
godzinach tzw. „do dyspozycji wychowawcy”:
a) I semestr (ostatni tydzień listopada) oraz przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej,
b) II semestr (ostatni tydzień kwietnia) oraz przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej.
2. Przed ustaleniem oceny zachowania poszczególnych uczniów, wychowawca zasięga
opinii u nauczycieli uczących w danym oddziale oraz bierze pod uwagę samoocenę ucznia
i zdanie zespołu klasowego.
3. Zasięganie opinii, o których mowa w ust. 2 dokonuje się w formie określonej przez
dyrektora szkoły.
4. Śródsemestralną ocenę zachowania zapisuje się w dzienniku.
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§90.
1. Ogólne kryteria ocen zachowania.
1) Wzorową ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:
a) zawsze przestrzega i stosuje się do zasad regulaminu wewnątrzszkolnego,
b) wzorowo przygotowuje się do wszystkich lekcji i wzorowo wywiązuje się z
obowiązków ucznia,
c) aktywnie uczestniczy w zajęciach dodatkowych (konkursy, zawody, turnieje),
d) jest przykładem w punktualnym uczęszczaniu do szkoły,
e) inicjuje prace użyteczne na terenie klasy, szkoły, środowiska,
f) szanuje mienie osobiste, społeczne oraz pracę innych ludzi,
g) podejmuje się udzielania pomocy kolegom,
h) zawsze przestrzega higieny osobistej, dba o własne zdrowie,
i) kulturalnie zachowuje się nie tylko wobec osób dorosłych, ale również wobec
rówieśników i młodszych kolegów,
j) zapobiega sprzeczkom i bójkom,
k) dba o honor i tradycje gimnazjum,
l) wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach
realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji
poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością
dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.
1a) Bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:
a) przestrzega i stosuje się do zasad regulaminu wewnątrzszkolnego,
b) przygotowuje się do wszystkich lekcji i wywiązuje się z obowiązków ucznia,
c) postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
d) dba o piękno mowy ojczystej,
e) systematycznie uczęszcza do szkoły,
f) szanuje mienie osobiste, społeczne oraz pracę innych ludzi,
g) podejmuje się udzielania pomocy kolegom,
h) zawsze przestrzega higieny osobistej, dba o własne zdrowie,
i) kulturalnie zachowuje się nie tylko wobec osób dorosłych, ale również wobec
rówieśników i młodszych kolegów,
j) zapobiega sprzeczkom i bójkom,
k) dba o honor i tradycje gimnazjum,
l) był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego
współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana
życzliwością.
2) Dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:
a) z małymi uchybieniami stosuje się do zasad regulaminu szkolnego,
b) do lekcji jest przygotowany, jednak nie wyróżnia się specjalną starannością,
c) prawie zawsze punktualnie uczęszcza na zajęcia,
d) zadawalająco wywiązuje się z nałożonych na niego zadań,
e) szanuje mienie społeczne, osobiste oraz pracę innych ludzi,
f) swoim zachowaniem nie przysparza kłopotów nauczycielom oraz kolegom,
g) zachowanie na lekcjach nie budzi zastrzeżeń,
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h) stosuje się do zasad higieny osobistej, dba o własne zdrowie,
i) stara się kulturalnie zachowywać wobec dorosłych, rówieśników i młodszych
kolegów,
j) współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając
stawiane przed sobą i zespołem zadania.
3) Poprawną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:
a) dość często nie stosuje się do regulaminu szkolnego,
b) niepunktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne,
c) zadania mu powierzone wykonuje poprawnie,
d) do lekcji jest na ogół przygotowany, budzi jednak zastrzeżenie staranność
przygotowania,
e) szanuje mienie społeczne, osobiste oraz pracę innych ludzi,
f) nie przysparza większych kłopotów wychowawczych nauczycielom,
g) zachowanie na lekcjach oraz innych zajęciach rzadko budzi zastrzeżenia,
h) na ogół stosuje się do zasad higieny osobistej, dba o własne zdrowie,
i) współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając
stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były
podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.
4) Nieodpowiednią ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:
a) często nie stosuje się do regulaminu szkolnego,
b) swoje obowiązki wykonuje niedbale i niechętnie,
c) cechuje go negatywny stosunek do prac społecznych w klasie i szkole,
d) zachowuje się niekulturalnie wobec dorosłych, rówieśników i młodszych kolegów,
e) często jest nieprzygotowany do lekcji,
f) jego postępowanie ma szkodliwy wpływ dla otoczenia (wulgaryzmy, palenie
papierosów, spożywanie alkoholu),
g) skreślony,
h) skreślony,
i) mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie
wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były
opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez
innych członków zespołu.
5) Naganną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:
a) często nie stosuje się do regulaminu szkolnego,
b) zachowuje się niekulturalnie wobec dorosłych, rówieśników i młodszych kolegów,
c) jego postępowanie ma szkodliwy wpływ dla otoczenia (wulgaryzmy, palenie
papierosów, spożywanie alkoholu),
d) uprawniony organ udowodnił uczniowi popełnienie przestępstwa,
e) w stanie nietrzeźwym uczestniczył w zajęciach organizowanych przez Gimnazjum.
f) naraża życie kolegów, nauczycieli i innych osób,
g) szczególnie brutalnie i wulgarnie zachowuje się wobec kolegów, nauczycieli i
innych pracowników gimnazjum,
h) wciąga kolegów w różne formy uzależnień,
i) jaskrawie demoralizuje kolegów,
j) notorycznie utrudnia prowadzenie lekcji,
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k) dewastuje mienie gimnazjum,
l) nie podejmuje prób poprawy swojego zachowania,
m) nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego.
§91.
1. Wychowawca klasy ustalając ocenę zachowania ma obowiązek:
a) stosować kryteria ustalone w „Szkolnym Systemie Oceniania”,
b) zasięgnąć opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia w
sprawie wystawianej przez siebie oceny zachowania.
2. Wychowawca w trakcie roku szkolnego może w dowolny sposób oceniać przestrzeganie
przez uczniów kryteriów przyjętych jako podstawę do wyznaczenia oceny.
3. Każdy wychowawca zakłada zeszyt uwag, który powinien znajdować się na stałe w
dzienniku lekcyjnym.
4. Skreślony.
§92.
Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć
edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo
wyższej (semestrze programowo wyższym), gimnazjum, w miarę możliwości, stwarza
uczniowi szansę uzupełnienia braków.
§93.
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z
powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub
na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę
na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych
przepisów indywidualny tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki poza szkołą.
5. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego powinien być złożony w ciągu 5
dni od daty poinformowania ucznia o nieklasyfikowaniu. Egzamin klasyfikacyjny
powinien odbyć się nie później niż tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady
pedagogicznej z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym
dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu
klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
6a. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
6b. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć
technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i
wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

50

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności
wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć
edukacyjnych.
7a. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów –
rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
1) Imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 7
2) Termin egzaminu klasyfikacyjnego
3) Zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne
4) Wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9. Skreślony
10.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
11.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
§93a.
1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 i §93b.
2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w
wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem §93b i §95 ust.1.
3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest
ostateczna, z zastrzeżeniem §93b.
§93b.
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7
dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala
roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
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3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,, przeprowadza się nie później niż w
terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin
sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor albo wicedyrektor gimnazjum - jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie
same zajęcia edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor albo wicedyrektor gimnazjum - jako przewodniczący komisji
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
w danej klasie,
d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole
e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
g) przedstawiciel rady rodziców.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie
same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole
następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego, z zastrzeżeniem § 95 ust. 1.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą
informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
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9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym
mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora gimnazjum.
10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego,
z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia
egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest
ostateczna.
§94.
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z
uwzględnieniem §83, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem §95 ust. 1. oraz §88 ust. 5 i 6.
2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.1 nie otrzymuje promocji i powtarza
tę samą klasę, z zastrzeżeniem §95 ust. 10.
3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje
promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
3a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do
średniej ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści
olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną
(semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego
o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po
ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę
klasyfikacyjną.
§95.
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę
niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może
zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
2. Pisemną prośbę o egzamin poprawkowy składa uczeń lub jego rodzice najpóźniej jeden
dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem
egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych,
informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania
fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza
się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład
komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo wicedyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący,
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c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako
członek komisji.
6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt. b), może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego
takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej
szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład
komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz uzyskaną ocenę.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 10.
10.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Gimnazjum Rada Pedagogiczna może jeden
raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia,
który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem
nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
§96.
1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu
rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać
poza te treści.
4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela.
5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w
porozumieniu z radą pedagogiczną.
6.

Kryteria

oceniania

zachowania

ucznia

gimnazjum

zawarte

w

ocenianiu

wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować
projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach
realizacji projektu edukacyjnego.
8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu
edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
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9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w
realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji
projektu edukacyjnego.
10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w
miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu
edukacyjnego wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".
§97.
1. Uczeń kończy gimnazjum:
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo
najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem §88 ust. 5 i 6.
2) jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w §98 ust.1
pkt. a), b).
2. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej,
o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen
co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
3.Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do
średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
§98.
1. W trzeciej klasie gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący:
a) w części pierwszejumiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów
humanistycznych,
b) w części drugiej- umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów matematyczno
- przyrodniczych
c) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego
nowożytnego ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania
egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach, zwany
dalej „egzaminem gimnazjalnym”.
2. Egzamin gimnazjalny ma charakter powszechny i obowiązkowy.
3. Zapis ust. 1 pkt c) wchodzi w życie z dniem 01 września 2008r.
§99.
1. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
2. skreślony
3. Skreślony.
4. Skreślony.
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§100.
1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do
egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie opinii publicznej lub
niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, albo innej poradni specjalistycznej
publicznej lub niepublicznej.
2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na
podstawie tego orzeczenia.
3. Opinia, o której mowa w ust.1 powinna być wydana przez poradnię psychologicznopedagogiczną , w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku
szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny i nie wcześniej niż po
ukończeniu szkoły podstawowej.
4. Opinię o której mowa w ust. 1, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają
dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego w którym jest
przeprowadzany egzamin gimnazjalny.
5. Uczniowie chorzy lub niepełnosprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie
zdrowia wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w
warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
§100a
1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o
zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów
objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio
laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu
egzaminacyjnego.
2. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem w tej części
najwyższego wyniku.
§100b
1. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu
gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w wyznaczonym terminie, albo go
przerwał, przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w
dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia
20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
2. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia
danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu w
następnym roku z zastrzeżeniem ust.3.
3. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających
przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w
terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na
udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia (słuchacza) z
obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego

56

egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi
opiekunami) ucznia albo słuchaczem.
4. W przypadku zwolnienia z części egzaminu gimnazjalnego w zaświadczeniu o
szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, zamiast wyniku egzaminu
gimnazjalnego z odpowiedniej części wpisuje się odpowiednio "zwolniony" lub
"zwolniona".
§100c
1. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie
przystępują do egzaminu gimnazjalnego.
2. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, którzy nie rokują kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej,
mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do
egzaminu gimnazjalnego na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie
zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
3. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią
samodzielnie czytać lub pisać, są zwolnieni z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego.
§101.
1. Uczeń może uzyskać za każdą część egzaminu gimnazjalnego po 50 punktów.
2. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani
przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustala komisja
okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.
3. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.
§102.
1. Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu
gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż
na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o
którym mowa w §103 ust.1 do dnia 31 sierpnia danego roku.
3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust.2, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego
rodzicom (prawnym opiekunom).
§103.
1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu egzaminu
gimnazjalnego. Protokół podpisują przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego
oraz przewodniczący zespołów nadzorujących.
2. Protokół o którym mowa w ust.1, przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej.
3. Skreślony
§104.
1. Dokumentację egzaminu gimnazjalnego przechowuje się według zasad określonych
odrębnymi przepisami.
2. Skreślony
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DZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 105.
1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie Gimnazjum jest Rada
Pedagogiczna.
2. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały.
3. Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego postanowień
określa ustawa.
§ 106.
Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności
gimnazjalnej.
§ 107.
Regulaminy określające działalność organów Gimnazjum, jak też wynikające z celów i zadań
realizowanych przez Gimnazjum, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu, jak
również z przepisami wykonawczymi do ustawy.
§108.
Statut wchodzi w życie 01.09.1999r.

