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Podstawa prawna: 

1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 

poz. 2572 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie  

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 

61, poz. 624, z późn. zm.) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  10 czerwca 2015 

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, 

egzaminu gimnazjalnego i matury 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  30 kwietnia 2013 w 

sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  31 grudnia 2002 w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach(Dz.U 

Nr 6 poz. 69 ze zm.) 
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ROZDZIAŁ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. Nazwa szkoły: 

1) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rudzicy 

2) Siedzibą gimnazjum jest budynek oświatowy nr 52 w Rudzicy 

2. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w następującym brzmieniu: 

1) na pieczęci:  Gimnazjum w Rudzicy 

2) na stemplu: 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rudzicy 

43-394 Rudzica 52 

tel. (033) 815-49-26 

 

§ 2 

 

1. Organem prowadzącym gimnazjum jest Wójt Gminy Jasienica.  

2. Organem nadzorującym jest Śląski Kurator Oświaty  

3. Cykl kształcenia w gimnazjum trwa 3 lata i jest zgodny z przepisami w sprawie 

ramowych planów nauczania. 

4. Językiem wykładowym jest język polski. 

5. Nauka w gimnazjum jest obowiązkowa, nie dłużej jednak niż do ukończenia 

18 roku życia. 

6. Do obwodu gimnazjum należą wsie: Rudzica, Iłownica, Landek, Roztropice, 

Wieszczęta. 

7. Gimnazjum jest szkołą publiczną, która: 

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej 

dostępności; 

3) realizuje programy nauczania, uwzględniając podstawę programową 

kształcenia ogólnego; 

4) realizuje ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zasady 

klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminu; 

5) Świadectwo ukończenia gimnazjum uprawnia do kontynuowania nauki 

we wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych. 

8. Gimnazjum jest jednostką budżetową. 
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9. Wójt Gminy jest obowiązany przekazywać dyrektorom publicznych szkół 

podstawowych i gimnazjów na obszarze gminy informacje o aktualnym stanie 

i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat. 

10.  Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są 

obowiązani do informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, 

Dyrektora Gimnazjum w obwodzie, w którym dziecko mieszka, o realizacji 

obowiązku szkolnego spełnianego  poza szkołą obwodową. 

 

 

ROZDZIAŁ 2 

CELE I ZADANIA GIMNAZJUM 

 

§ 3 

1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz 

w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności: 

1) wprowadza uczniów w świat nauki przez poznawanie języka, pojęć, twierdzeń 

i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie 

umożliwiającym dalsze kształcenie; 

2) kształci umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy, przygotowuje 

do pracy w warunkach współczesnego społeczeństwa; 

3) wdraża uczniów do samodzielności; 

4) wprowadza ich w dziedziny kultury i sztuki; 

5) umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej; 

6) pielęgnuje, kultywuje, propaguje rodzime zwyczaje, tradycje i obrzędowość; 

7) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów; 

8) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające wszechstronnemu 

rozwojowi osobowemu uczniów, w wymiarze intelektualnym, psychicznym, 

społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym w stosunku 

do jego możliwości oraz warunków szkoły; 

9) w swojej pracy wychowawczej wspiera rodziców (prawnych opiekunów) 

i uczniów; 

10) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości 

szkoły; 

11) udziela uczniom porad pedagogicznych na terenie szkoły oraz zapewnia 

możliwość kierowania na konsultacje do poradni psychologiczno – 

pedagogicznej; 

12) szczególną opieką i troską wychowawczą otacza uczniów niepełnosprawnych; 
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13) umożliwia ukończenie gimnazjum w skróconym czasie uczniom szczególnie 

uzdolnionym; 

14) pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji; 

15) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów w szkole; 

16) zapewnia opiekę w formie zajęć świetlicowych dla uczniów, którzy pozostają 

w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców lub ze względu 

na organizację dojazdu do szkoły, lub innych okoliczności wymagających 

zapewnienia opieki; 

17) zaopatruje w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały 

ćwiczeniowe uczniów, uwrażliwia na potrzeby innych. 

 

§ 4 

1. Gimnazjum wykonuje zadania dydaktyczne poprzez: 

1) zorganizowanie kształcenia na podstawie ramowego planu nauczania 

dla gimnazjów; 

2) opracowanie Szkolnego zestawu programów nauczania; 

3) realizowanie podczas zajęć edukacyjnych podstaw programowych zgodnych 

z rozporządzeniem MEN; 

4) opracowanie Wewnątrzszkolnych zasad oceniania, zapewniających realizację 

ich funkcji: informacyjnej, motywującej i wspomagającej; 

5) dokumentowanie przebiegu nauczania; 

6) stworzenie uczniom warunków umożliwiających sprostaniu wymagań 

edukacyjnych; 

7) organizowanie różnych form zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych 

sprzyjających rozwojowi uzdolnień i zainteresowań każdego ucznia, 

a w szczególności: 

a) kół zainteresowań, 

b) zespołów artystycznych, 

c) zajęć rekreacyjno – sportowych i turystycznych w ramach SKS i UKS, 

d) konkursów i zawodów. 

2. Zadania wychowawcze są realizowane w oparciu o Szkolny Program 

Wychowawczy oraz Szkolny Program Profilaktyki opracowany przez nauczycieli 

przy pomocy rodziców (prawnych opiekunów), uczniów i organizacji społecznych. 

3. Zadania opiekuńcze wykonywane są na następujących zasadach: 

1) za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych, 

nadobowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący te 

zajęcia; 
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2) za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych odpowiadają 

nauczyciele dyżurujący zgodnie z opracowanym planem dyżurów 

wychowawczych; 

3) nauczyciele pełniący dyżur odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów 

na korytarzach, w sanitariatach, na klatkach schodowych, w szatni 

i w przewiązce przed salą gimnastyczną oraz w okresie letnim na deptaku; 

4) dyżur wychowawczy rozpoczyna się 15 minut przed zajęciami dydaktycznymi, 

równo z dzwonkiem  rozpoczynającym  przerwę i kończy się równo 

z dzwonkiem kończącym przerwę; 

5) za bezpieczeństwo uczniów po dzwonku kończącym przerwę odpowiada 

nauczyciel rozpoczynający daną lekcję; 

6) za bezpieczeństwo uczniów pozostawionych w klasach w czasie przerwy 

odpowiedzialny jest nauczyciel, który pozwolił im tam przebywać; 

7) nauczyciele prowadzący ostatnią lekcję w danym oddziale są zobowiązani do 

sprowadzenia uczniów do szatni i dopilnowania bezpiecznego opuszczenia 

przez nich budynku gimnazjum; 

8) za bezpieczeństwo uczniów przebywających w szatni przed lekcjami 

odpowiada nauczyciel dyżurujący przed salą gimnastyczną; 

9) za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odbywających się poza terenem 

gimnazjum odpowiadają: 

a) kierownik wycieczki i opiekunowie grupy, 

b) na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo – turystycznej poza 

terenem gimnazjum, lecz w obrębie miejscowości, bez korzystania 

z publicznych środków lokomocji, opiekę sprawuje, co najmniej jeden 

opiekun nad grupą 30 uczniów, 

c) na wycieczce poza terenem gimnazjum, podczas której korzysta się 

z publicznych środków lokomocji, opiekę sprawuje jeden opiekun na 15 

uczniów, 

d) na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę sprawuje jeden opiekun nad 

grupą 10 uczniów, a kierownik wycieczki musi posiadać odpowiednie 

uprawnienia, przy czym ubezpieczenie młodzieży i opiekunów 

uczestniczących w wycieczkach szkolnych jest obowiązkowe. 

4. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki 

budynek szkoły jest objęty monitoringiem wizyjnym. 

5. Zapis z kamer monitoringu wykorzystywany jest do podjęcia postępowania 

wyjaśniającego w razie: 

1)       zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu uczniów lub pracowników; 

   2)       niszczenia mienia szkoły; 
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   3)       kradzieży. 

6. Dostęp do zapisu z kamer monitoringu mają jedynie upoważnione przez 

Dyrektora Gimnazjum osoby.  

 

 

 

§ 5 

1. Wychowawcy klas pierwszych są zobowiązani w pierwszych dniach września do 

przeprowadzenia zajęć mających na celu zaznajomienie uczniów z obiektami 

gimnazjum, zasadami bezpieczeństwa na ich terenie, przepisami ruchu 

drogowego oraz  podstawami higieny pracy umysłowej. 

2. Opiekę nad uczniami i pomoc z powodu trudnych warunków rodzinnych 

lub losowych organizuje pedagog szkolny w porozumieniu z wychowawcami klas. 

3. Stałą lub doraźną pomoc dla uczniów pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji 

materialnej organizuje pedagog szkolny.  

 

§ 6 

1. Dyrektor Gimnazjum powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej 

jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą. 

2. Dla zapewnienia ciągłości wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, 

aby wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania. 

3. Samorząd Klasowy lub Rada Klasowa Rodziców w uzasadnionych przypadkach 

może zwrócić się z prośbą do Dyrektora Gimnazjum o zmianę wychowawcy. 

4. Realizacja zadań w gimnazjum odbywa się z uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.  

5. Gimnazjum realizuje swoje zadania w taki sposób, że umożliwia uczniom 

podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.  

6. Za bezpieczeństwo ucznia odpowiada szkoła – od momentu jego przyjścia do 

szkoły do momentu jego wyjścia ze szkoły: 

1) uczniowie powinni przestrzegać godzin przyjścia do szkoły i wyjścia ze szkoły; 

2) opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, 

nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawuje nauczyciel, któremu Dyrektor 

Gimnazjum  przydzielił w projekcie organizacyjnym poszczególne rodzaje zajęć 

lekcyjnych; opiekunowie szkolnych organizacji młodzieżowych - podczas 

zebrań, zajęć lub imprez organizowanych przez te organizacje; opiekunowie 

kół przedmiotowych  i zainteresowań - w czasie swoich zajęć planowych; 
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nauczyciele wychowania fizycznego - w czasie zajęć sportowo-rekreacyjnych. 

W razie potrzeby Dyrektor Gimnazjum  może przydzielić dodatkowych 

nauczycieli   do sprawowania opieki na poszczególnych zajęciach w zależności   

od potrzeb; 

3) opuszczenie miejsca pracy w trakcie zajęć przez nauczyciela jest możliwe pod 

warunkiem, że Dyrektor Gimnazjum  wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą 

przejmie w tym czasie inny nauczyciel; 

4) uczeń możne być zwolniony z danej lekcji przez: Dyrektora Gimnazjum, 

wychowawcę, nauczyciela lub rodziców (prawnych opiekunów). Zwolnienie 

przez rodziców (prawnych opiekunów)  następuje osobiście lub na pisemny 

wniosek, w którym podano datę, godzinę wyjścia oraz oświadczenie 

o całkowitej odpowiedzialności  rodziców  za bezpieczeństwo  zwalnianego 

z lekcji  dziecka; 

5) zwolnienie z zajęć  ucznia, który zamierza uczestniczyć w zajęciach 

organizowanych przez innego nauczyciela, jest możliwe tylko za zgodą 

nauczycieli prowadzących; 

6) W przypadku, gdy nauczyciel zauważy objawy złego samopoczucia ucznia 
lub uczeń sam zgłosi nauczycielowi taki fakt, nauczyciel odsyła go do pielęgniarki 
szkolnej, która po stwierdzeniu objawów powiadamia rodziców (prawnych 
opiekunów) ucznia, prosząc o pilne zgłoszenie się do szkoły;  

a)  rodzic (prawny opiekun) odbiera dziecko najszybciej jak to możliwe, 
b) jeśli sytuacja, o której mowa w pod.6) ma miejsce podczas zajęć 

lekcyjnych, nauczyciel za pośrednictwem przewodniczącego Samorządu 
Klasy lub pracownika będącego w pobliżu sali lekcyjnej wzywa 
pielęgniarkę, która przejmuje opiekę nad uczniem, 

c)  w przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu ucznia niezwłocznie 
wzywa  się pogotowie ratunkowe; 

7) na 15  minut przed  rozpoczęciem  pierwszej  lekcji  oraz podczas wszystkich 
przerw lekcyjnych pełnione są dyżury nauczycielskie zgodnie                                 
z harmonogramem dyżurów opracowanym  przez Dyrektora Gimnazjum; 
obowiązki nauczyciela dyżurującego w  czasie przerw określa szczegółowy 
regulamin.  
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ROZDZIAŁ 3 

ORGANY GIMNAZJUM I TRYBY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW 

 

§ 7 

1. Organami Gimnazjum są: 

1) Dyrektor Gimnazjum; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Samorząd Uczniowski; 

4) Rada Rodziców. 

 

§ 8 

1. W przypadku nieobecności Dyrektora Gimnazjum zastępuje go nauczyciel tego 

gimnazjum, wyznaczony przez organ prowadzący.  

2. Zadaniem nauczyciela zastępującego Dyrektora Gimnazjum, w przypadku 

nieobecności Dyrektora Gimnazjum,  jest podejmowanie decyzji umożliwiających 

prawidłowe funkcjonowanie szkoły. 

 

§ 9 

 

DYREKTOR GIMNAZJUM 

 

1. Dyrektor Gimnazjum w szczególności: 

1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach kompetencji 

stanowiących; 

5) dysponuje środkami określonymi w Planie finansowym szkoły 

zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność 

za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować 

administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły; 

6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 

w organizowaniu praktyk pedagogicznych; 
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8) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów 

przeprowadzanych  w szkole;  

9) opracowuje Arkusz organizacyjny gimnazjum z uwzględnieniem szkolnego 

planu nauczania, o którym mowa w przepisach, do dnia 30 kwietnia danego 

roku. Arkusz organizacyjny gimnazjum zatwierdza organ prowadzący szkołę 

do dnia 30 maja danego roku. W Arkuszu organizacyjnym gimnazjum 

zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym 

pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną liczbę zajęć 

edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący szkołę. Dyrektor Gimnazjum, na podstawie zatwierdzonego 

Arkusza organizacyjnego gimnazjum,  ustala tygodniowy rozkład zajęć 

określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy. 

Terminy rozpoczynania i ukończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, 

przerw świątecznych  oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy 

w sprawie organizacji roku szkolnego;  

10) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe 

w obwodzie gimnazjum oraz prowadzi ewidencję spełniania obowiązku 

szkolnego; 

11) ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich oraz w przypadku 

braku porozumienia w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej i Rady Rodziców: 

a) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we 

wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, 

b) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach 

w danym roku szkolnym; 

12) podaje corocznie w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych 

w danym roku szkolnym zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych 

oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w nowym roku szkolnym  

lub w następnym roku szkolnym; 

13) ustala szczegółowe zasady korzystania przez uczniów z podręczników 

lub materiałów edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia 

co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników 

lub materiałów; 

14) wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej 

podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych 

i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane 

z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami; 
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15) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego ucznia; 

16) jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie 

danych osobowych; 

17) rzetelnie przekazuje dane do systemu informacji oświatowej; 

18) umożliwia pracę wizytatorom przeprowadzającym kontrolę w szkole; 

19) udostępnia informacje o pracy placówki podczas ewaluacji  zewnętrznej; 

20) organizuje zajęcia dodatkowe określone w art. 64 ust.1 pkt 2 ustawy 

o systemie oświaty; 

21) ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej: 

a) zadania opiekuna projektu, 

b) czas realizacji projektu edukacyjnego, 

c) termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu 

edukacyjnego, 

d) sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem; 

22) zwalnia uczniów z wychowania fizycznego, plastyki, zajęć artystycznych, 

zajęć technicznych, informatyki, technologii informatycznej, drugiego języka 

na podstawie rozporządzenia w sprawie  warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 

2. Dyrektor Gimnazjum w uzasadnionych przypadkach może wystąpić 

z wnioskiem przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

3. Dyrektor Gimnazjum jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole 

nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.  

Dyrektor Gimnazjum w szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) przyznawania  nagród  oraz  wymierzania kar porządkowych nauczycielom 

i innym pracownikom szkoły; 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli 

oraz pozostałych pracowników szkoły. 

4. Dyrektor Gimnazjum w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą 

Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim. 

5. Dyrektor Gimnazjum podaje do publicznej wiadomości  Szkolny zestaw 

podręczników,  który będzie obowiązywać od początku następnego roku 

szkolnego.  

6. Dyrektor Gimnazjum podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót 

używanymi podręcznikami na terenie szkoły.  
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7. Dyrektor Gimnazjum wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 

uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 

8. Dyrektor Gimnazjum w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń, aw przypadku 

wniesienia zastrzeżeń - w terminie 30 dni, od dnia otrzymania pisemnego 

zawiadomienia o nieuwzględnieniu zastrzeżeń, jest obowiązany powiadomić: 

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń; 

2) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz sposobie 

ich realizacji. 

 

§ 10 

 

RADA PEDAGOGICZNA 

 

1. W gimnazjum działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem 

gimnazjum w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, 

wychowania  i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Gimnazjum i wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w gimnazjum. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać 

udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą 

lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Gimnazjum. 

4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników 

klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych 

oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego 

organu prowadzącego szkołę  albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej. 

6. Dyrektor Gimnazjum przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy 

w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego oraz informacje o działalności gimnazjum. 

 

§ 11 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 
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2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych w szkole;  

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, 
w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.  

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

2) projekt Planu finansowego szkoły; 

3) wnioski Dyrektora Gimnazjum o przyznanie nauczycielom odznaczeń, 

nagród i innych wyróżnień; 

4) propozycje Dyrektora Gimnazjum w sprawach przydziału nauczycielom 

stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz 

dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i 

opiekuńczych; 

5) programy, które Dyrektor Gimnazjum dopuszcza do użytku w szkole; 

6) dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;  

7) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we 

wszystkich oddziałach danego poziomu przez co najmniej 3 lata oraz 

materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym; 

8) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się 

zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny 

nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz zajęcia, dla 

których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program 

nauczania tych zajęć został włączony do Szkolnego zestawu programów 

nauczania; 

9) warunki realizacji projektu edukacyjnego. 

3. Dyrektor Gimnazjum wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, 

niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor 

Gimnazjum niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący gimnazjum oraz organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla 

uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu 

opinii organu prowadzącego gimnazjum. Rozstrzygnięcie organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 
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§ 12 

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu szkoły albo jego zmian. 

2. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela 

ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

3. W przypadku określonym w ust. 2 organ uprawniony do odwołania jest 

obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego 

wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 

 

§ 13 

1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów 

w obecności  co najmniej połowy jej członków. 

2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady 

Pedagogicznej są protokołowane. 

3. Nauczyciele i inne osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej, 

są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców 

(prawnych opiekunów), a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 

§ 14 

1. W gimnazjum działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem". 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum. 

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa 

regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym 

i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami społeczności 

uczniowskiej. 

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem. 

5. Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej 

oraz Dyrektorowi Gimnazjum wnioski i opinie we wszystkich sprawach 

gimnazjum,  w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, 

takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem 

i stawianymi wymaganiami; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
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3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie 

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania 

i zaspokajania własnych zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej 

oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi,   w porozumieniu z Dyrektorem Gimnazjum; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego; 

7) prawo do opiniowania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

 

§ 15 

 

1. W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rudzicy działają: stowarzyszenie Uczniowski 

Klub Sportowy „Huragan”, Szkolna Kasa Oszczędności, Polski Czerwony Krzyż, 

Spółdzielnia Uczniowska. 

Organizacje te funkcjonują w oparciu o wewnętrzne regulaminy bądź statuty. 

 

RADA RODZICÓW 

 

§ 16 

1. W gimnazjum działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców (prawnych 

opiekunów) uczniów. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele – jeden z każdej Rady 

Oddziałowej - wybrani w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców (prawnych 

opiekunów) uczniów danego oddziału. 

3. W wyborach do Rady Rodziców jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (prawny 

opiekun). Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców (prawnych 

opiekunów) w każdym roku szkolnym. 

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa 

w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rad, o których mowa w ust. 3  

oraz przedstawicieli Rad Oddziałowych, o których mowa w ust. 2. do Rady 

Rodziców szkoły. 
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§ 17 

1. Celem Rady Rodziców jest:  

1) reprezentowanie ogółu rodziców (prawnych opiekunów) uczniów gimnazjum; 

2) podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności 

gimnazjum; 

3) występowanie i wnioskowanie we wszystkich sprawach gimnazjum do innych 

jego organów. 

2.  W zakres kompetencji Rady Rodziców wchodzą: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i zgodnie z terminarzem 

pracy szkoły:  

a) Programu Wychowawczego Szkoły, obejmującego wszystkie treści 
i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, 
realizowanego przez nauczycieli, 

b) Szkolnego 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, 

3)  opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora 

Gimnazjum; 

4) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych.  

5) opiniowanie propozycji Dyrektora Gimnazjum zawierającej zestaw 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 

obowiązujących w danym roku szkolnym; 

6) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych określonych w art. 64 ust.1 

pkt 2 ustawy o systemie oświaty); 

7) opiniowanie decyzji Dyrektora Gimnazjum o dopuszczeniu do działalności 

w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji, (z wyjątkiem partii i organizacji 

politycznych), a w szczególności organizacji harcerskich, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie 

form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

3. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności: 

1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców (prawnych 

opiekunów) na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań gimnazjum; 
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2) zapewnienie rodzicom (prawnym opiekunom), we współdziałaniu z innymi 

organami gimnazjum, rzeczywistego wpływu na działalność gimnazjum,                        

a w szczególności: 

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w szkole 

i w  poszczególnych oddziałach, 

b) uzyskania rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów 

lub trudności w nauce, 

c) uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych 

dzieci, 

d) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy gimnazjum, 

w tym określania struktur działania ogółu rodziców (prawnych 

opiekunów) oraz Rady Rodziców. 

4. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego gimnazjum, organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora Gimnazjum, Rady Pedagogicznej 

z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw gimnazjum. 

5. W celu wspierana działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców (prawnych opiekunów) oraz innych 

źródeł.  

Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym 

mowa w §16 ust.4. 

6. Jeśli 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.2. 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. 

 

§ 18 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW GIMNAZJUM 

 

1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji 

i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji 

w granicach swoich kompetencji.  

Dyrektor Gimnazjum wszystkie zarządzenia i decyzje przekazuje: 

1) Radzie Pedagogicznej na posiedzeniach tej Rady, poprzez Książkę zarządzeń 

i komunikatów. 

2) uczniom poprzez wychowawców oddziałów  oraz na apelach; 
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3) rodzicom (prawnym opiekunom)  na ogólnoszkolnych zebraniach rodziców 

(prawnych opiekunów), na zebraniach Rad Rodziców, na zebraniach 

klasowych przez wychowawców oddziałów, przez uczniów oraz dziennik 

elektroniczny. 

2. Organy gimnazjum dla dobra uczniów i prawidłowego funkcjonowania gimnazjum 

zobowiązane są do rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły. 

3. Organy gimnazjum mają prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji 

w granicach swoich kompetencji. 

4. Rodzice (prawni opiekunowie) i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom 

szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

5. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie 

Dyrektorowi Gimnazjum lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej 

podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.  

6. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych 

zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie do 7 dni. 

7. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się 

o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie do 14 dni od daty 

ich podjęcia.  

 

§19 

ROZWIĄZYWANIE SYTUACJI KONFLIKTOWYCH W SZKOLE 

 

1. Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem: 

1) rozwiązują:  

a) wychowawca oddziału - w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami 

uczącymi w danej klasie a uczniami tej tego oddziału,  

b) Dyrektor Gimnazjum - jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu 

lub konflikt dotyczy uczniów i wychowawcy oddziału, 

2) od orzeczenia Dyrektora Gimnazjum może być wniesione odwołanie do organu 

prowadzącego szkołę; 

3) odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wniesione                              

po upływie 14 dni od daty wydania orzeczenia przez Dyrektora Gimnazjum. 

2. Konflikty pomiędzy nauczycielami:  

1) postępowanie prowadzi Dyrektor Gimnazjum; 
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2) w przypadkach nierozstrzygnięcia sporu przez Dyrektora Gimnazjum  strony 

mogą odwołać się do organu prowadzącego szkołę; 

3) konflikt pomiędzy Dyrektorem Gimnazjum a nauczycielami rozpatruje                                         

na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący gimnazjum.  

3. Konflikty pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) a innymi organami 

gimnazjum:  

1) postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor Gimnazjum; 

2) w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni 

odwołania do organu prowadzącego gimnazjum. 

 

ROZDZIAŁ 4 

ORGANIZACJA GIMNAZJUM 

 

§ 20 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określa Arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez Dyrektora Gimnazjum 

zgodnie  z §9 ust.1 pkt 9.  

 

§ 21 

1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział złożony z uczniów, 

którzy w jednorocznym kursie danego roku szkolnego uczą się wszystkich 

przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym 

z ramowym planem nauczania w gimnazjum i programem wybranym z zestawu 

programów dla danego oddziału, dopuszczonych do użytku szkolnego przez MEN. 

2. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego 

dla gimnazjum, o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w tej sprawie.  

3. Na zajęciach wymagających specjalnych warunków i bezpieczeństwa dokonuje się 

podziału na grupy:  

1) oddział można dzielić na zajęciach języków obcych i informatyki oraz zajęciach, 

dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia 

ćwiczeń, w tym laboratoryjnych; 

2) podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach języków obcych  i informatyki 

w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów; 

2a) zajęcia z informatyki odbywają się według zasady: jeden uczeń - jedno 

stanowisko komputerowe. 

3) w przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów podziału 

na grupy na zajęciach, o których mowa w pod.1), można dokonywać za zgodą 

organu prowadzącego szkołę; 
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4) zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 

uczniów;  

5) możliwe jest tworzenie grup międzyoddziałowych;  

6) podział uczniów na grupy uzależniony jest od możliwości finansowych szkoły, 

powinien także uwzględnić wielkość sal i pomieszczeń dydaktycznych.  

5. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych  określa  tygodniowy rozkład  zajęć  ustalony  przez Dyrektora 

Gimnazjum na podstawie  zatwierdzonego arkusza organizacyjnego 

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.  

6. W gimnazjum funkcjonuje elektroniczny rejestr dokumentacji szkolnej, który 

wspomaga obieg informacji i dokumentów w szkole oraz usprawnia przepływ 

informacji miedzy szkołą a rodzicami (prawnymi opiekunami) i uczniami. 

7. Szczegółowe zadania poszczególnych użytkowników systemu dziennika 

elektronicznego określa Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego 

w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rudzicy. 

8. Szkoła nie pobiera opłat od rodziców (prawnych opiekunów) z tytułu 

udostępniania zgromadzonych informacji w zakresie nauczania, wychowania 

oraz opieki, dotyczących ich dzieci bez względu na postać i sposób przekazywania 

tych informacji. 

 

§ 22 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze 

prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym: 

1) godzina lekcyjna trwa 45 minut; 

2) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych 

w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony 

w tygodniowym rozkładzie zajęć.  

 

§ 23 

1. Dyrektor Gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu 

z organem prowadzącym ustala ilość i zasady prowadzenia zajęć dodatkowych, 

nadobowiązkowych i pozalekcyjnych typu: zajęcia wyrównawcze, zajęcia 

specjalistyczne, koła zainteresowań, SKS,  itp.  

2. Zajęcia dodatkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym 

w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych. 

3. W szkole w czasie ferii zimowych są organizowane zajęcia sportowo-rekreacyjne. 
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§ 24 

 

ŚWIETLICA 

 

1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w gimnazjum ze względu na czas 

pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) bądź  dojazdu do gimnazjum 

lub powrotu do domu  szkoła organizuje opiekę w świetlicy.  

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych lub fakultatywnych 

- liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 osób.  

3. Czas pracy świetlicy jest dostosowany do potrzeb uczniów i możliwości 

finansowych szkoły.  

4. Organizacja pracy świetlicy uzależniona jest od obowiązujących w tym zakresie 

przepisów i normowana jest corocznie przez Dyrektora Gimnazjum.  

5. Godzina zajęć edukacyjnych w świetlicy szkolnej trwa 60 minut. 

 

§ 25 

 

1. Uczniowie gimnazjum mają prawo korzystać ze stołówki szkolnej.  

2. Odpłatność za korzystanie z posiłków ustala Dyrektor Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w porozumieniu z Dyrektorem Gimnazjum. 

3. Uczniowie, potrzebujący  szczególnej opieki w zakresie żywienia, mogą korzystać 

z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy, który będzie 

finansował ich żywienie w całości lub w części, z wpłat od prywatnych sponsorów, 

parafii katolickiej i ewangelickiej oraz organizacji działających na terenie szkoły, 

np. PCK. 
4. W miarę posiadanych środków budżetowych Dyrektor Gimnazjum może przyznać 

pełne lub częściowe finansowanie posiłków w stołówce uczniom, których rodzice 

(prawni opiekunowie) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. 

§ 26 

 

BIBLIOTEKA GIMNAZJUM 

 

1. Biblioteka gimnazjum jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb 

i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych 

gimnazjum, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy 

pedagogicznej wśród rodziców (prawnych opiekunów).  Jest to centrum 

dydaktyczne gromadzące i udostępniające wszelkie dokumenty przydatne 
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w nauczaniu i wychowaniu oraz umożliwiające pracę nad samodzielnym 

zdobywaniem wiadomości niezbędnych w wykonywaniu i rozwiązywaniu zadań. 

2. W skład biblioteki wchodzą: 

1) wypożyczalnia; 

2) czytelnia multimedialna. 

3. Z biblioteki mogą korzystać:  

1) uczniowie;  

2) nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum ; 

3) rodzice (prawni opiekunowie); 

4) inne osoby - za zgodą Dyrektora Gimnazjum.  

4. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz. 

5. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) opracowanie projektu Regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni; 

2) prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego; 

3) w porozumieniu z Dyrektorem Gimnazjum określenie godzin wypożyczania 

książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla ucznia -                               

przed lekcjami  i po lekcjach, które ustala się corocznie z uwzględnieniem 

tygodniowego planu nauczania; 

4) organizowanie konkursów czytelniczych; 

5) przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa 

poszczególnych oddziałów; 

6) współpraca z nauczycielami gimnazjum; 

7) zakup i oprawa książek; 

8) gromadzenie, wypożyczanie oraz udostępnianie uczniom podręczników 

i materiałów ćwiczeniowych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych. 

6.  Szczegółowe zadania i organizację biblioteki, czytelni multimedialnej oraz zadania 

nauczyciela bibliotekarza, opracowane zgodnie z odrębnymi przepisami, określa 

Dyrektor Gimnazjum w Regulaminie biblioteki i czytelni.  

 

 

§ 27 

 

ORGANIZACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA 

 

1. Organizacją wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zajmuje się pedagog szkolny 

oraz nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Gimnazjum. 

2. Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:  
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1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje 

edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery 

zawodowej;  

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych 

i zawodowych;  

3) prowadzenie działalności informacyjno-doradczej;  

4) udzielanie indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom);  

5) prowadzenie w miarę możliwości grupowych zajęć aktywizujących, 

przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli 

zawodowej;  

6) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa 

zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi  

oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc 

uczniom    i rodzicom (prawnym opiekunom);  

7) pomoc i udostępnianie informacji o szkołach ponadgimnazjalnych i systemie 

szkolnictwa; 

8) współpraca wszystkich pracowników szkoły w celu realizacji zadań.  

3. Zadania szczegółowe:  

1) w zakresie pracy z młodzieżą:  

a) wdrażanie uczniów do samopoznania,  

b) kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron,  

c) wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów,  

d) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie,  

e) przełamywanie barier emocjonalnych,  

f) wyrabianie szacunku dla samego siebie,  

g) planowanie własnego rozwoju,  

h) konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów,  

i) poznanie możliwych form zatrudnienia,  

j) zdobycie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów towarzyszących 

poszukiwaniu pracy,  

k) zdobycie umiejętności pozytywnej autoprezentacji,  

l) rozszerzenie zasobu informacji na temat sposobów poszukiwania pracy,  

ł)   poznanie lokalnego rynku pracy,  

m) poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego,  

n) reorientacja zawodowa w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wyboru 

zawodu,  
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o) rozwijanie świadomości mobilności zawodowej i pobudzanie aktywności 

do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach 

zawodowych i życiowych (w tym bezrobocie i niepełnosprawność),  

2) w zakresie pracy z rodzicami (prawnymi opiekunami):  

a) podniesienie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi,  

b) doskonalenie umiejętności wychowawczych,  

c) wypracowanie form wspierania uczniów  w wyborze ich dalszej drogi 

życiowej,  

3) w zakresie współpracy z nauczycielami:  

a) uzyskanie wsparcia i pomocy w pracy wychowawczej,  

b) lepsze rozpoznanie potrzeb uczniów, ich poglądów, oczekiwań wobec szkoły 

i rynku pracy,  

c) nakreślenie dalszego kierunku pracy z rodzicami (prawnymi opiekunami)                           

i młodzieżą.  

4. Osoby odpowiedzialne za organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa:  

1) Dyrektor Gimnazjum; 

2) pedagog szkolny;  

3) nauczyciele.  

5. Osoby współuczestniczące w organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa:  

1) wychowawcy oddziałów; 

2) bibliotekarz;  

3) pielęgniarka szkolna; 

4) instytucje zajmujące się kształtowaniem kariery zawodowej (PUP, PPP itp.); 

6. Formy realizacji:  

1) działania wychowawczo – informacyjne;  

2) zwiększenie umiejętności funkcjonowania  w grupie;  

3) wyrównanie ewentualnych zaburzeń integracji;  

4) udzielenie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom) w rozwiązywaniu 

problemów związanych z trudnościami adaptacyjnymi ich dzieci;  

5) pomoc w wyborze dalszej drogi życiowej ich dzieci;  

6) realizacja systemu i wspólne nakreślenie dalszego kierunku pracy z rodzicami 

(prawnymi opiekunami) i młodzieżą;  

7) gromadzenie i systematyczna aktualizacja informacji edukacyjnej i zawodowej 

w czytelni biblioteki szkolnej;  

8) organizacja współpracy z instytucjami środowiska lokalnego w celu rozwijania 

świadomości zawodowej; 

9) organizacja szkolnej giełdy edukacyjnej; 

10) organizacja zajęć z doradcą zawodowym. 
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§27a 

1. Organizacja nauczania religii/etyki w szkole.  

1) udział ucznia/dziecka w zajęciach religii/ etyki jest dobrowolny. Uczeń może 

uczestniczyć w dwóch rodzajach zajęć;  

2) w przypadku, gdy uczniowie/ rodzice/prawni opiekunowie wyrażą wolę 

uczestniczenia dziecka w zajęciach zarówno z religii, jak i z etyki, szkoła 

umożliwia im udział w zajęciach z obu przedmiotów, umieszczając 

odpowiednio (bezkolizyjnie) godziny nauki religii i etyki w planie zajęć 

szkolnych;  

3) w przypadkach, gdy uczeń nie uczestniczy w zajęciach wymienionych w ust. 1 

szkoła zapewnia opiekę na czas odbywania zajęć;  

4) w szkole organizuje się nauczanie religii / etyki na życzenie rodziców/ 

ustawowych opiekunów. Życzenie uczestnictwa w zajęciach religii i etyki 

wyraża się w formie jednorazowego pisemnego oświadczenia woli. wraz 

z podpisem rodzica/ opiekuna prawnego. W trakcie nauki oświadczenie woli 

można zmieniać. Po złożeniu oświadczenia uczestnictwa w odpowiednich 

zajęciach udział w nich ucznia jest obowiązkowy; 

5) zajęcia z religii/ etyki są organizowane w szkole dla grup liczących 7 i więcej 

uczniów;  

6) zajęcia w szkole z religii/ etyki mogą być organizowane w grupach 

międzyoddziałowych; 

7) w przypadkach, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi 

mniej niż 7 uczniów/dzieci, dyrektor szkoły przekazuje oświadczenia do organu 

prowadzącego. Organ prowadzący w porozumieniu z właściwym kościołem lub 

związkiem wyznaniowym organizuje naukę religii w grupach międzyszkolnych 

lub naukę etyki w jednej ze szkół w  grupach międzyszkolnych;  

8) w sytuacjach, jak w ust. 5, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza 

ocen i świadectwa stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela 

etyki prowadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych;  

9) ocena z religii/ etyki wlicza się do średniej ocen uprawniających do otrzymania 

świadectwa z wyróżnieniem. Oceny z religii/ etyki nie mają wpływu na 

promocję ucznia;  
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10) w przypadku, gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach edukacji na 

świadectwie i w arkuszu ocen umieszcza się ocenę ustaloną jako średnia ocen z 

odpowiednio rocznych  lub końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych 

zajęć. Jeżeli ocena ustalona jako średnia z zajęć religii i etyki nie jest liczbą 

całkowitą, ocenę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę; 

11) za treści nauczania religii określonego wyznania odpowiadają właściwe władze 

zwierzchnie kościoła lub związku wyznaniowego; 

12) program nauczania etyki dopuszcza dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi 

zasadami.  

 

ROZDZIAŁ 5 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM 

 

§ 28 

1. W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, 

inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i obsługowych.  

2. Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.  

 

§ 29 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą. 

Jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece uczniów.  

2. Do zadań nauczycieli, w szczególności, należy:  

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów; 

2) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego; 

3) dbałość o pomoce dydaktyczno - wychowawcze i sprzęt szkolny, 

w tymodpowiedzialność materialna za powierzoną mu pracownię i sprzęt, który 

się w niej znajduje;  

4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów ich zdolności i zainteresowań; 

5) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie 

wszystkich uczniów; 

6) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu 

o rozpoznanie potrzeb uczniów;  

7) doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu 

wiedzy merytorycznej; 
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8) informowanie rodziców (prawnych opiekunów), wychowawców oddziałów, 

Dyrektora Gimnazjum oraz Rady Pedagogicznej o postępach i 

niepowodzeniach uczniów  w zakresie nauczanego przedmiotu; 

9) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;  

10) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

11) kontrolowanie obecności uczniów na każdych zajęciach lekcyjnych 

i pozalekcyjnych; 

12) pełnienie dyżurów  podczas przerw międzylekcyjnych zgodnie z 

opracowanym harmonogramem 

13) akcentowanie na wszystkich zajęciach edukacyjnych wartości 

humanistycznych, moralnych i estetycznych,  przyswajanie których umożliwia 

świadomy wybór celów i dróg życiowych, wskazywanie na społeczną 

użyteczność przekazywanej wiedzy dla dobra człowieka; 

14) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, 

studentom i słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli odbywającym 

praktyki; 

15) aktywne uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej i zebraniach 

zespołów nauczycielskich, przedmiotowych i zadaniowych; 

16) rzetelne przygotowywanie uczniów do olimpiad przedmiotowych, 

konkursów, zawodów sportowych; 

17) udzielanie rodzicom (prawnym opiekunom) rzetelnych informacji 

o postępach ucznia oraz jego zachowaniu. 

3. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej w Karcie 
Nauczyciela. 

4. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni podlegają odpowiedzialności 
porządkowej wynikającej z art. 108  Kodeksu pracy. 

5. W szkole tworzy się następujące stanowiska urzędnicze i pomocnicze 
(administracyjne): 
1) sekretarka; 

6. W szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi: 
1) woźny; 
2) konserwator; 
3) sprzątaczka; 
4) pracownik robót lekkich. 

7. W szkole, za zgodą organu prowadzącego, można tworzyć inne stanowiska                                                
niż wymienione  w ust. 5 i ust. 6, zgodnie z ustawą o pracownikach 
samorządowych. 

8. Stanowiska, o których mowa w ust. 5 i ust. 6 oraz ust. 7, ustala się na dany rok 
szkolny w Arkuszu organizacyjnym gimnazjum. 
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9. Do zadań pracowników, o których mowa w ust. 5 należy w szczególności: 
1) obsługa kancelaryjno – biurowa szkoły; 
2) prowadzenie dokumentacji wynikającej z odrębnych przepisów; 
3) reagowanie na zagrożenia wynikające z zachowań uczniów i informowanie                                

o nich Dyrektora Gimnazjum  i nauczycieli; 
4) przestrzeganie Statutu szkoły i innych obowiązujących w szkole aktów 

prawnych, w tym regulaminów i zarządzeń Dyrektora Gimnazjum. 
10. Do zadań pracowników, o których mowa w ust. 6, należy w szczególności: 

1) dbanie o porządek i estetykę sal lekcyjnych, korytarzy, zaplecza sanitarnego 
i innych pomieszczeń: 

2) dbanie o porządek i estetykę wokół placówki; 
3) reagowanie na zagrożenia wynikające z zachowań uczniów i informowanie 

o nich dyrektora i nauczycieli; 
4) przestrzeganie Statutu szkoły i innych obowiązujących w szkole aktów 

prawnych, w tym regulaminów i Dyrektora Gimnazjum. 
11. Obowiązki, poza wymienionymi w ust. 2, ust. 5 i ust. 6, określa Regulamin pracy 

obowiązujący w szkole. 
12. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnienia i odpowiedzialność dla 

pracowników, o których mowa w ust. 8 i ust. 9, określają również zakresy 
czynności przygotowywane zgodnie z Regulaminem pracy.   

13. Realizując program dydaktyczno-wychowawczy i opiekuńczy, nauczyciel 

odpowiada służbowo przed Dyrektorem Gimnazjum za:  

1) jakość pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz jej efekty; 

2) stan przydzielonych mu urządzeń, sprzętu i środków dydaktycznych.  

14. Służbowo przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie za:  

1) tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru i bezpieczeństwa uczniów  w czasie 

zajęć szkolnych, pozaszkolnych i przydzielonych mu dyżurów; 

2) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły, za które 

odpowiada, wynikające z braku nadzoru i zabezpieczenia.  

15. Nauczyciel ma prawo do:  

1) wyboru programu nauczania z listy programów dopuszczonych 

przez ministerstwo;  

2) realizacji samodzielnego programu dla swoich uczniów, w tym programów 

autorskich; 

3) modyfikowania i wykorzystania w dowolny sposób programów dopuszczonych 

przez ministerstwo do użytku szkolnego i zamieszczonych w odpowiednim 

wykazie; 

4) systematycznego oceniania postępów uczniów; 

5) współdecydowania o ocenie zachowania uczniów; 

6) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych                          

dla swoich uczniów.  
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7) Wyboru podręcznika i materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych. 

 

§ 30 

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych, 

wychowawcy oddziałów tworzą zespoły przedmiotowe. W gimnazjum działają 

zespoły: 

1) zespół nauczycieli  przedmiotów humanistycznych; 

2) zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych; 

3) zespół nauczycieli języków obcych; 

2. Do realizacji jednorazowych zadań i rozwiązywania bieżących problemów można 

powoływać czasowe zespoły problemowo-zadaniowe.  

3. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje, powołany przez Dyrektora Gimnazjum, 

przewodniczący zespołu zwany także liderem zespołu.  

4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:  

1) opracowanie przedmiotowego systemu oceniania uczniów; 

2) opracowanie sposobu szkolnego badania osiągnięć uczniów i przeprowadzania 

tych badań; 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli 

w zakresie wypracowania koncepcji i sposobów wdrażania rozwiązań 

reprezentowanych przedmiotów oraz doradztwa metodycznego 

dla początkujących nauczycieli; 

4) współdziałanie w organizowaniu i w uzupełnianiu wyposażenia pracowni; 

5) wyrażanie swojej opinii na temat zachowania uczniów; 

6) opracowywanie programów autorskich i eksperymentalnych programów 

nauczania.  

5. Nauczyciele poszczególnych oddziałów jednego rocznika (ciągu) tworzą zespoły 

do realizacji następujących zadań:  

1) analizy zadań wynikających z podstawy programowej i zadań dydaktyczno-

wychowawczych opracowanych w szkole; 

2) ustalenia Szkolnego zestawu programów realizowanego przez trzy lata                                

dla danego oddziału; 

3) ustalenia zestawu podręczników, z których w ciągu trzech lat będą korzystać 

dane oddziały; 

4) analizy realizacji programów po każdym roku pracy;  

5) korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych; 

6) analizy wyników wewnętrznych i zewnętrznych egzaminów; 

7) analizy wyników klasyfikowania i promowania uczniów; 

8) analizy dostosowania wymagań edukacyjnych; 
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9) analizy zaleceń orzeczeń i opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej. 

6. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, 

korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 

7. Dyrektor Gimnazjum jest zobowiązany z urzędu występować w obronie 

nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.  

 

§ 31 

1. Dyrektor Gimnazjum powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej 

jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. 

2. W celu zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca 

prowadzi swój oddział w całym toku nauczania. Odstępstwa od tej zasady mogą 

wynikać jedynie z przyczyn obiektywnych.  

3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 

a w szczególności:  

1) przygotowanie Programu wychowawczego oddziału na trzy lata 

z uwzględnieniem możliwości umysłowych uczniów i uwarunkowań 

społecznych; 

2) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się 

oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

3) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

4) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów a innymi członkami społeczności szkolnej; 

5) reprezentowanie postawy etyczno-moralnej, która będzie wzorem dla jego 

wychowanków;  

6) przygotowanie wychowanków do rozwiązywania życiowych problemów.  

 

§ 32 

1. Wychowawca w celu realizacji zadań stosuje szczegółowe formy i metody pracy 

odpowiednie do wieku wychowanków, ich potrzeb, warunków środowiskowych 

oraz otacza indywidualną opieką każdego wychowanka.  

2. Planuje i organizuje wspólnie z uczniami  oraz ich rodzicami (prawnymi 

opiekunami):  

1) różne formy życia społecznego rozwijające i integrujące zespół uczniowski;  

2) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji 

wychowawcy.  

3. Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi 

i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, 
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którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów 

szczególnie uzdolnionych, jak i tych z różnymi trudnościami czy niepowodzeniami).  

4. Utrzymuje kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów w celu:  

1) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci;  

2) okazywania  im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci 

i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach;  

3) włączania ich w sprawy życia oddziału i szkoły.  

5. Wychowawca organizuje formę udzielania pomocy psychologicznej 

i pedagogicznej, współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami, 

świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności 

w nauce. 

6. Optymalna ilość spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami), wywiadów, ankiet 

będzie określona w Programie Wychowawczym Szkoły. 

7. Wychowawca w swojej pracy ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej 

i metodycznej pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, innych 

placówek, instytucji oświatowych i naukowych. Szczególne formy opieki należy 

zapewnić początkującym nauczycielom - wychowawcom.  

 

ROZDZIAŁ 6 

UCZNIOWIE GIMNAZJUM 

 

§ 33 

1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmowani są z urzędu absolwenci sześcioletnich 

szkół podstawowych z terenu sołectw: Rudzica, Iłownica, Landek, Roztropice, 

Wieszczęta. 

2. Szczegółowe zasady rekrutacji określają odrębne przepisy. 

 

§ 33a 

1. W stosunku do ucznia, który ukończył 18 lat, Rada Pedagogiczna na wniosek 
wychowawcy oddziału może podjąć uchwałę, upoważniającą Dyrektora 
Gimnazjum do skreślenia ucznia z listy uczniów, z chwilą osiągnięcia przez niego 
pełnoletniości. Może to nastąpić w przypadku : 
1) świadomego i systematycznego naruszania obowiązków ucznia określonych 

w Statucie szkoły ( m.in. naruszanie zasad współżycia społecznego, 

niespełnianie obowiązku szkolnego, lekceważenie nauki polegające 

na otrzymywaniu ocen niedostatecznych oraz nieodpowiednich ocen 

zachowania, toczące się przeciwko uczniowi postępowanie karne. 
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2. W sytuacjach wymagających skreślenia ucznia z listy uczniów należy zachować 

następujący tok postępowania: 

1) wychowawca oddziału kieruje do Dyrektora Gimnazjum wniosek 

z uzasadnieniem o skreślenie ucznia z listy uczniów; 

2) wychowawca oddziału informuje ucznia o wszczętym postępowaniu; 

3) wychowawca oddziału przedstawia treść wniosku Samorządowi 

Uczniowskiemu celem zasięgnięcia pisemnej opinii w tej sprawie; 

4) Dyrektor Gimnazjum zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej; 

5) Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy; 

6) wychowawca oddziału dostarcza uczniowi decyzję w formie pisemnej. 

3. Skreślenie może nastąpić  po upływie czasu przewidzianego na odwołanie 

wynoszącego 7 dni. Odwołanie musi zawierać pisemne uzasadnienie skierowane 

do Dyrektora Gimnazjum, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie. 

 

 

§ 34 

1 Prawa uczniów: 

1) prawa do swobody myśli, sumienia i wyznania, w szczególności 

w sprawach dotyczących  życia  szkoły, a także światopoglądowych 

i religijnych - pod warunkiem, że te prawa nie naruszają dobra innych 

osób; 

2) prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich 

sprawach dotyczących uczniów, przyjmując je z należytą wagą, stosownie 

do wieku oraz dojrzałości ucznia; 

3) prawo do swobodnej wypowiedzi; prawo to zawiera swobodę 

poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji oraz idei 

wszelkiego rodzaju, w formie ustnej, pisemnej bądź za pomocą druku, 

w formie artystycznej lub z wykorzystaniem każdego innego środka 

przekazu według wyboru ucznia;  

4) prawo dostępu do informacji oraz materiałów pochodzących 

z różnorodnych źródeł krajowych i międzynarodowych, szczególnie 

do tych, które mają na uwadze jego dobro w wymiarze społecznym, 

duchowym i moralnym oraz jego zdrowie fizyczne i psychiczne; 

5) prawo do właściwie zorganizowanego procesu dydaktycznego, zgodnie 

z zasadami higieny pracy umysłowej, a za racjonalne gospodarowanie 

czasem i wysiłkiem intelektualnym ucznia współodpowiedzialność 
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w jednakowym stopniu ciąży na szkole, uczniu i jego rodzicach (prawnych 

opiekunach); 

6) prawo do właściwych warunków higienicznych podczas pobytu w szkole;  

7) prawo do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole 

zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami 

przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę poszanowania 

godności; 

8) prawo do korzystania z pomocy stypendialnej lub opieki socjalnej 

na zasadach określonych odrębnymi przepisami; 

9) prawo do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie 

dydaktyczno-wychowawczym;  

10) prawo do rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;  

11) prawo do sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny wystawianej 

zgodnie z przepisami oraz do ustalonych sposobów kontroli postępów 

w nauce zgodnie z opracowanymi w szkole zasadami oceniania uczniów; 

12) prawo do pomocy w przypadku trudności w nauce; 

13) prawo do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

14) prawo do korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków 

dydaktycznych, księgozbioru biblioteki szkolnej podczas zajęć 

pozalekcyjnych. Sprzęt  i urządzenia gimnazjum mogą być także 

udostępniane uczniom poza zajęciami organizowanymi przez szkołę; 

15) prawo wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz 

zrzeszania się w organizacjach działających w gimnazjum; 

16) prawo do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach 

organizowanych przez szkołę; 

17) prawo do wiedzy o swoich obowiązkach oraz środkach, jakie mogą być 

stosowane w przypadku ich naruszenia; 

18) prawo do wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach ochrony 

tych praw; 

19) prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych 

do obowiązkowych zajęć edukacyjnych według obowiązujących 

przepisów. 

2. Obowiązki ucznia: 

1)  uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie szkoły, 

a zwłaszcza:  

a) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy 

nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia 
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wynikające   z planu zajęć,  przybywania na nie punktualnie. W razie spóźnienia 

na zajęcia uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się 

one odbywają, 

b) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych: ma obowiązek 

zachowywać  podczas lekcji należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, 

zabierać głos  tylko po upoważnieniu przez nauczyciela, 

c) systematycznego przygotowywania się do zajęć lekcyjnych, odrabiania prac 

poleconych do wykonania w domu, 

d) uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze, 

e) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych – uczeń 

zobowiązany jest przedłożyć usprawiedliwienie w ciągu 7 dni od stawienia się 

na zajęcia; usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców 

(prawnych opiekunów) w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach 

nieobecności dziecka,  

f) godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, 

g) dbania o piękno mowy ojczystej, 

h) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

i) przestrzegania przyjętych zwyczajowo norm życia społecznego poprzez: 

- okazywanie  szacunku dorosłym i kolegom, 

- przeciwstawianie się przejawom wulgaryzmu i brutalności, 

- szanowanie poglądów i przekonań innych, 

- szanowanie godności i wolności drugiego człowieka, 

- zachowanie  tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych 

powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłyby ogółowi, zdrowiu 

lub życiu, 

j) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów poprzez: 

- niepalenie tytoniu i niespożywanie alkoholu, 

- nieużywanie narkotyków ani innych środków odurzających, 

- zachowanie czystego i schludnego wyglądu; 

k) dbania o ład i porządek w szkole. Nie dopuszcza się dewastacji sprzętu i mienia 

szkoły, za zniszczone mienie odpowiedzialność ponoszą rodzice (prawni 

opiekunowie), którzy są zobowiązani osobiście naprawić zniszczone mienie 

lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia; 

l) noszenia obowiązującego w szkole stroju szkolnego 

- na uroczystości szkolne –  rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 

11 listopada, 3 Maja, Święto Edukacji Narodowej oraz Święto Patrona 

Szkoły -  biało – granatowy/czarny,  
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- na co dzień jednolity strój ustalony przez Dyrektora  Gimnazjum 

w porozumieniu z Radą Rodziców oraz po zasięgnięciu opinii uczniów, 

ł) brak ustalonego stroju ma wpływ na ocenę  zachowania zgodnie z kryteriami 

ustalania ocen zachowania, 

m) przestrzegania zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych rejestrujących obraz i dźwięk. Rodzice (prawni opiekunowie) 

i dzieci mogą w sprawach ważnych kontaktować się ze sobą poprzez telefon 

znajdujący się w sekretariacie szkoły, 

n) w przypadku naruszenia pkt m) uczeń wyłączony telefon pozostawia 

w sekretariacie oraz otrzymuje uwagę, która skutkuje punktami ujemnymi 

zgodnie z kryteriami ustalania ocen zachowania. Po odbiór telefonu 

komórkowego zgłaszają się rodzice (prawni opiekunowie),  

o) spełniania obowiązku szkolnego. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego  

lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność 

w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. 

3. Dyrektor Gimnazjum jest upoważniony do wydawania zarządzeń porządkowych 

regulujących na bieżąco sprawy odpowiedzialności za życie, zdrowie 

i bezpieczeństwo wychowanków.  

4. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów nie mogą naruszać 

nietykalności i godności osobistej uczniów. 

5. Rodzaje nagród i kar wymienione w Statucie mają charakter zamknięty i ich wykaz 

może być rozszerzony lub zawężony tylko w drodze nowelizacji  Statutu szkoły. 

6.  Uczniowie nagradzani są za:  

1) postępy w nauce;  

2) celujące i bardzo dobre wyniki w nauce; 

3) wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie i dziedzinie artystycznej;  

4) godne reprezentowanie szkoły; 

5) systematyczną pomoc w nauce słabszym uczniom i inne pozytywne działania 

i osiągnięcia; 

6) zaangażowanie w pracy na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego. 

6a. O przyznaniu nagrody uczniowi informowani są rodzice (prawni opiekunowie) 

ucznia. 

7. Formy nagród:  

1) pochwała ustna lub pisemna;  

2) świadectwo z wyróżnieniem; 

3) nagroda książkowa;  

4) nagroda rzeczowa. 
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8. Uczniów mogą nagradzać:  

1) wychowawcy; 

2) poszczególni nauczyciele przedmiotów;  

3) opiekun Samorządu Uczniowskiego;  

4) Dyrektor Gimnazjum; 

5) Rada Rodziców; 

6) Wójt Gminy Jasienica. 

9. Uczniowie są karani za nieprzestrzeganie Statutu szkoły w rozdziałach 

dotyczących ich samych.  

10. Rodzaje kar:  

1) upomnienie wychowawcy; 

2) upomnienie Dyrektora Gimnazjum;  

3) nagana Dyrektora Gimnazjum;  

4) przeniesienie do innego oddziału;  

5) w uzasadnionych przypadkach uczeń gimnazjum może być 

przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innego gimnazjum; 

6) praca na rzecz szkoły lub środowiska.  

11. W razie podjęcia decyzji o zastosowaniu kary wychowawca jest zobowiązany 

powiadomić o tym rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.  

12. Do uzasadnionych przypadków należą:  

1) umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu swoim lub innego 

ucznia; 

2) wejście w konflikt z prawem; 

3) niszczenie mienia szkolnego; 

4) dopuszczanie się wielokrotnych kradzieży; 

5) posiadanie, rozprowadzanie środków uzależniających; 

6) demoralizowanie innych uczniów; 

7) rażące naruszenie postanowień Statutu szkoły.  

13. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora 

Gimnazjum. Odwołanie w formie pisemnej może wnieść uczeń lub rodzic (prawny 

opiekun)  w ciągu 7 dni  od uzyskania informacji o nałożeniu kary. 

14. Dyrektor Gimnazjum rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego 

otrzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora Gimnazjum jest ostateczne. 

16. Od kar nakładanych przez Dyrektora Gimnazjum  przysługuje wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy. Przed podjęciem rozstrzygnięcia Dyrektor Gimnazjum 

zasięga opinii Rady Pedagogicznej.  

17. Uczniowie wybitnie uzdolnieni mogą realizować indywidualny tok nauki 

i indywidualny program nauki.  
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18. Uczniowie, którzy przygotowują się do rejonowego etapu olimpiady 

przedmiotowej w okresie 7 dni przed jej  terminem są zwolnieni z odpowiedzi 

ustnych i pisemnych oraz odrabiania zadań domowych. Uczniowie, którzy 

przygotowują się do finału olimpiady przedmiotowej, w okresie 14 dni przed jej 

terminem są zwolnieni z odpowiedzi ustnych i pisemnych oraz odrabiania zadań 

domowych. 

§ 34a 

1. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia. 

1) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do składania 

skarg (w formie pisemnej do Dyrektora Gimnazjum, w terminie do 7 dni 

roboczych od powzięcia wiadomości o naruszeniu tych praw) w przypadku 

naruszenia praw ucznia, jeśli stwierdzą, że te zostały naruszone. 

2) Złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące 

naruszenia praw ucznia; 

3) Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające i w ciągu 14 dni 

roboczych odpowiedź ustną przekazuje wnioskodawcy; 

4) przypadku negatywnej odpowiedzi Dyrektora Gimnazjum  rodzice (prawni 

opiekunowie) ucznia mają prawo odwołać się do Rzecznika Praw Ucznia i 

Śląskiego Kuratora Oświaty z powiadomieniem Dyrektora Gimnazjum.  

 

ROZDZIAŁ 7 

WEWNĄTRZKOLNE ZASADY OCENIANIA 

§ 35 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie 

o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów); 

2) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali i w formach 

przyjętych w szkole; 

3) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki 

ich poprawiania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych; 

5) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane roczne 

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 
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7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach 

oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 

zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi 

informacji o tym, co wykonał prawidłowo i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

5) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom)  i nauczycielom informacji 

o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych 

uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. 

3. Oceny są jawne zarówno dla uczniów, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

3a  Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia 

oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych 

pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co wykonuje prawidłowo, co 

wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.  

4. W roku szkolnym przeprowadza się klasyfikację: 

1) śródroczną - do 15 stycznia; 

2) roczną - na zakończenie zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.  

3) końcową na zakończenie etapu edukacyjnego. 

5. Oceny bieżące, śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej 

skali:  

1) stopień celujący – cel. – 6; 

2) stopień bardzo dobry – bdb. – 5; 

3) stopień dobry – db. – 4; 

4) stopień dostateczny – dst. – 3; 

5) stopień dopuszczający – dop. – 2;  

6) stopień niedostateczny – ndst.  - 1.   

6. Do wystawienia oceny śródrocznej  lub  rocznej konieczne  są ( co najmniej)  trzy 

oceny cząstkowe. 
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7. Pozytywnymi ocenami kwalifikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których 

mowa w ust.5 pkt 1-5  

8. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu. o którym mowa 

w ust. 6 pkt 6. 

§ 36 

ZASADY OPRACOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH I KRYTERIA OCENIANIA 

 

1. Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów  

na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności 

i postaw. Określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu 

procesu nauczania.  

2. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących 

podstaw programowych i realizowanych programów nauczania                                             

dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla każdego etapu kształcenia.  

3.  Nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne  do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie 

tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym;  

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – 

na podstawie tego orzeczenia;  

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

 4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest 

objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie 

rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli 

i specjalistów;  

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania 

przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – 

na podstawie tej opinii.   

4. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów 

oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 
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1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i  rocznych ocen klasyfikacyjnych z  obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego przez siebie 

programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

4) wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów 

oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach, sposobie i  kryteriach 

oceniania zachowania oraz  o  warunkach i  trybie uzyskania wyższej  niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

5. W szkole przyjmuje się następujący sposób klasyfikacji treści nauczania 

na poszczególne poziomy wymagań:  

Poziom  Kategoria Stopień wymagań 

Wiadomości  
Zapamiętanie wiadomości Wymagania konieczne (K) 

Zrozumienie wiadomości Wymagania podstawowe (P) 

Umiejętności  

Stosowanie wiadomości w sytuacjach 

typowych  

Wymagania rozszerzające (R) 

Stosowanie wiadomości w sytuacjach 

problemowych  

Wymagania dopełniające (D) 

Stosowanie wiadomości w sytuacjach 

nietypowych, dokonywanie analizy, 

rozwiązywanie problemów w sposób 

nietypowy. 

Wymagania wykraczające 

(W) 

 

6. Przy ustalaniu poszczególnych stopni wymagań edukacyjnych obowiązują 

następujące kryteria:  

Stopień 

wymagań 
Kategoria Konkretne określenia  

Sto-

pień  

K 

Znajomość pojęć, terminów, faktów, 

reguł treści naukowych, zasad                     

działania. Obowiązuje elementarny 

poziom zrozumienia tych wiadomości. 

- nazwać, 

- zdefiniować,  

- wymienić,  

dop.  
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Uczeń nie powinien ich mylić ze sobą.  - zidentyfikować,  

- wyliczyć,  

- wskazać. 

P 

Uczeń potrafi przedstawić 

wiadomości w innej formie niż je 

zapamiętał, potrafi wytłumaczyć 

wiadomości, zinterpretować je, 

streścić i uporządkować, uczynić 

podstawą prostego wnioskowania.  

- wyjaśnić,  

- streścić,  

- rozróżnić,  

- zilustrować, 

dst. 

R 

Opanowanie przez ucznia                                

umiejętności praktycznego 

posługiwania się wiadomościami 

według podanych wzorów. Uczeń 

umie stosować wiadomości                                  

w sytuacjach podobnych do ćwiczeń 

szkolnych.  

- porównać,  

- sklasyfikować,  

- określić,  

- obniżyć,  

- skonstruować,  

- narysować,  

- scharakteryzować,  

- zmierzyć,  

- wybrać sposób,  

- zaprojektować,  

- wykreślić. 

db. 

D 

Opanowanie przez ucznia                          

umiejętności formułowania 

problemów, dokonywania analizy                        

i syntezy nowych zjawisk. Uczeń umie 

formułować plan działania, tworzyć 

oryginalne rozwiązania 

- udowodnić,  

- przewidzieć,  

- ocenić,  

- wykryć,  

- analizować,  

- zaproponować,  

bdb. 
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- zaplanować.  

W 

Uczeń potrafi stosować wiadomości  

w nietypowych sytuacjach                      

problemowych,  umie  formułować    

problemy i dokonuje analizy, korzysta 

samodzielnie z różnych źródeł wiedzy. 

 udowodnić,  

 sformułować,  

 dokonać analizy, 

syntezy,  

 znaleźć                                              

i wykorzystywać 

informacje, 

 zastosować w nowych 

sytuacjach,  

 wykazać się                                         

na konkursach.  

cel. 

 

7. Uczeń, który spełnia wymagania edukacyjne, uzyskuje odpowiednią ocenę. Ustala 

się następujące kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie 

obowiązujące przy ocenie bieżącej oraz klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej:  

1) stopień  niedostateczny  otrzymuje  uczeń,  który  nie  opanował wiadomości 

i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia, nie potrafi rozwiązać  

zadań o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela, nie zna 

podstawowych pojęć – nie sprostał  wymaganiom koniecznym (K); 

2) stopień  dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości 

i umiejętności konieczne, stosowane w sytuacjach typowych, umożliwiające  

mu kontynuowanie nauki na dalszym etapie, bez których niemożliwe jest 

osiągnięcie sukcesu w dalszej edukacji. Sprostał wymaganiom (K); 

3) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości 

i umiejętności podstawowe, stosunkowo łatwe do przyswojenia, użyteczne 

w życiu codziennym i konieczne do kontynuowania dalszej nauki, czyli sprostał 

wymaganiom KP; 

4) stopień dobry otrzymuje uczeń, który przyswoił wiadomości i umiejętności, 

które są średnio trudne do opanowania i nie są niezbędne dla kontynuowania 

dalszej nauki, mogą, ale nie muszą być użyteczne w życiu codziennym. Umie 

zastosować zdobyte wiadomości i umiejętności w sytuacjach problemowych 

i typowych. Sprostał wymaganiom KPR; 

5) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości 

i umiejętności zawarte w realizowanym programie. Umie zastosować zdobytą 

wiedzę w sytuacjach nietypowych, problemowych oraz stosuje ciekawe 

rozwiązywania. Sprostał wymaganiom KPRD;  
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6) stopień celujący otrzymuje uczeń, który sprostał wymaganiom KPRDW. Potrafi 

zastosować wiadomości w sytuacjach nietypowych, rozwiązuje i formułuje 

problemy w sposób niekonwencjonalny, samodzielnie poszerza swoją wiedzę, 

osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych.  

8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, 

muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek 

wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających 

ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także 

systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 

podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

9. Dyrektor Gimnazjum zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń 

fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie wydanej przez 

lekarza opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych 

ćwiczeń (na czas określony w tej opinii). 

9a.. Dyrektor Gimnazjum zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, 

informatyki  na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych 

zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

 

9b. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 8a, 

       uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, w dokumentacji przebiegu  

      nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

10. Dyrektor Gimnazjum, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz 

na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, 

z afazją, z  niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym zespołem 

Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 

11. W przypadku ucznia, o którym mowa w pkt 10 posiadającego orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie 

z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

12. W  przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”  albo 

„zwolniona”. 

 

§ 37 

ZASADY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW UCZNIA 

1. Sprawdzanie osiągnięć i postępów ucznia cechuje:  
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1) obiektywizm; 

2) indywidualizacja;  

3) konsekwencja; 

4) systematyczność;  

5) jawność. 

2. Oceny cząstkowe stawiane są za: 

1) prace pisemne: prace klasowe, kartkówki, sprawdziany, testy, dyktanda; 

2) wypowiedzi ustne; 

3) prace domowe (również referaty i inne); 

4) kontrolę zeszytu przedmiotowego; 

5) aktywność na zajęciach edukacyjnych;  

6) pamięciowe opanowanie tekstu (proza, poezja). 

3. Przyjęto następujące zasady stawiania ocen bieżących:  

1) każda praca klasowa (całogodzinna) poprzedzona jest lekcją powtórzeniową; 

w ciągu tygodnia mogą odbyć się trzy prace klasowe całogodzinne, w jednym 

dniu tylko jedna. Prace muszą być zapowiedziane z tygodniowym 

wyprzedzeniem, nauczyciel dokonuje odpowiedniego wpisu w Kalendarzu 

dziennika elektronicznego; 

2) krótkie prace pisemne (z 3 - 4 ostatnich lekcji, do 20 min) nie muszą być 

wcześniej zapowiedziane i mogą odbywać się na każdej lekcji; 

3) uczeń może zgłosić na początku lekcji nieprzygotowanie do zajęć – 1raz 

w okresie do 15 stycznia z przedmiotu, którego wymiar wynosi 1h, 2 razy 

z przedmiotu, którego wymiar wynosi 2h, 3 razy – z przedmiotu, którego 

wymiar wynosi 3 lub więcej godzin – nie dotyczy zapowiedzianych prac 

klasowych. Nieprzygotowanie do zajęć  jest odnotowywane w formie „np” 

w wyznaczonej rubryce w dzienniku elektronicznym; 

4) uczeń może zgłosić na początku lekcji brak zadania – 2 razy w okresie do 15 

stycznia z przedmiotu, którego wymiar wynosi 1h, 3 razy z przedmiotu, którego 

wymiar wynosi 2h lub więcej, które jest odnotowywane w formie „bz” 

w rubryce „zad. dom.” w dzienniku elektronicznym; 

  6) Ustala się następujące kryteria oceny prac klasowych, zwanych również 

sprawdzianami:  

a) od 33% do 50% - dopuszczający – 2, 

b) powyżej 50% do 75% - dostateczny – 3, 

c) powyżej 75% do 90% - dobry – 4, 

d) powyżej 90% - bardzo dobry – 5. 
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4. Uczeń nieobecny na zajęciach szkolnych ma obowiązek uzupełnić braki 

spowodowane nieobecnością (zeszyty, wiadomości – w przypadku trudności może 

zwrócić się o pomoc do nauczyciela) w terminie do  tygodnia.  

5. Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę ze sprawdzianu w formie ustalonej przez 

nauczyciela, w okresie 14 dni od jej otrzymania. Uczeń ma prawo jeden raz 

poprawić każdą ocenę. Uzyskana ocena jest zapisywana w dzienniku 

elektronicznym. 

6.  Obowiązkiem ucznia jest napisać  zaległy sprawdzian do dwóch tygodni 

po ustaniu nieobecności, w terminie wyznaczonym przez uczącego, na lekcji 

lub na zajęciach  pozalekcyjnych.  

7. Uczeń celowo unikający sprawdzianów z danego przedmiotu ma obowiązek 

napisania go na pierwszej lekcji, na której jest obecny. Odmowa napisania pracy – 

jest równoznaczna z oceną niedostateczną. 

 

§ 38 

SPOSOBY I ZASADY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW  

O POSTĘPACH I O OSIĄGNIĘCIACH  

 

1. Nauczyciele i wychowawcy przekazują rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacje o postępach i trudnościach w nauce poprzez wpisy dokonywane 

w dzienniku elektronicznym oraz, gdy powyższy system jest dla rodziców 

(prawnych opiekunów) niedostępny, poprzez pisemne zestawienie ocen 

z poszczególnych przedmiotów sporządzane przez wychowawcę dla każdego 

ucznia i przekazywane w trakcie spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia. 

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 

ustaloną ocenę w oparciu o wymagania edukacyjne z danego przedmiotu oraz 

kryteria wystawiania ocen ustalone w niniejszym Statucie  w § 36 ust. 5 oraz § 37 

ust 3 pkt 6.  O uzasadnienie oceny uczeń lub rodzice (prawni opiekunowie) mogą 

wystąpić najpóźniej  do 7 dni po otrzymaniu oceny. 

3. Sprawdzone i ocenione prace klasowe uczniowie otrzymują do wglądu na lekcji. 

Prace te są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego i są do 

wglądu dla rodziców (prawnych opiekunów) podczas wywiadówek lub konsultacji 

w miejscu ich przechowywania. 

4. Sprawdzone i ocenione kartkówki mogą być przekazywane uczniom.  

5. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do indywidualnej rozmowy 

z nauczycielem na temat swojego dziecka w każdym czasie (pod warunkiem, że nie 
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zakłóca to organizacji pracy nauczyciela z zachowaniem prawa do odmówienia 

rodzicowi rozmowy, gdy zajdą wyżej wymienione okoliczności). 

6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dokumentacja 

dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń oraz 

inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu 

uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 
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§ 39 

KLASYFIKOWANIE  ŚRÓDROCZNE  UCZNIÓW Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia w danym okresie  z zajęć edukacyjnych określonych w Szkolnym planie 

nauczania  i ustaleniu ocen  zachowania według  przyjętej skali.  

2. O zagrożeniach oceną niedostateczną dla uczniów oraz nagannej ocenie 

zachowania należy poinformować rodziców (prawnych opiekunów) najpóźniej 30 

dni przed konferencją klasyfikacyjną. 

3. Ustala się następujący tryb ustalania ocen i powiadamiania rodziców (prawnych 

opiekunów): 

1) nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne wpisują przewidywane śródroczne 

oceny niedostateczne w dzienniku elektronicznym i na przygotowanym druku; 

2) wychowawca wpisuje przewidywaną naganną ocenę na przygotowanym 

druku; 

3) wychowawca wypełnia Kartę informacyjną dla rodziców o zagrożeniach 

w dwóch egzemplarzach – jeden otrzymuje rodzic (prawny opiekun), drugi 

podpisany przez rodzica (prawnego opiekuna) pozostaje w dokumentacji 

wychowawcy; 

4. Jeżeli poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia jest niedostateczny i uniemożliwi 

lub utrudni mu kontynuowanie dalszej nauki, szkoła stwarza uczniowi szansę 

uzupełnienia braków poprzez:  

1) udział w zajęciach wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych; 

2) udział w zajęciach indywidualnych organizowanych przez nauczyciela; 

3) zorganizowanie pomocy koleżeńskiej; 

4) ustalenie z rodzicami (prawnymi opiekunami) zasad współpracy ze szkołą                            

i włączenie rodziców (prawnych opiekunów) do pracy z dzieckiem; 

5) udział w zajęciach dodatkowych organizowanych przez pedagoga szkolnego. 

 

§ 40 

KLASYFIKOWANIE ROCZNE UCZNIÓW Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

1. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w Szkolnym planie 

nauczania.  
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2. Najpóźniej na 7 dni  przed konferencją  klasyfikacyjną należy poinformować 

uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach 

klasyfikacyjnych rocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Ustala się następujący sposób wystawiania ocen i powiadamiania rodziców 

(prawnych opiekunów): 

1) nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne wpisują oceny przewidywane 

roczne w dzienniku elektronicznym; 

2) wychowawca wypełnia Karty ocen przewidywanych w dwóch egzemplarzach – 

jeden otrzymuje rodzic (prawny opiekun), drugi podpisany przez rodzica 

(prawnego opiekuna) pozostaje  w dokumentacji wychowawcy;    

3) Kartę ocen przewidywanych rodzic (prawny opiekun) otrzymuje na zebraniu 

rodziców, które organizuje się  nie później niż  7 dni przed konferencją 

klasyfikacyjną; 

4) w przypadku nieobecności rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniu 

wychowawca wysyła Kartę ocen przewidywanych listem poleconym 

lub organizuje spotkanie  z rodzicami (prawnymi opiekunami) w miejscu 

zamieszkania ucznia. 

4. Przewidywaną ocenę klasyfikacyjną roczną z zajęć edukacyjnych uczeń może 

podwyższyć na pisemny wniosek ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna).   

5. Wniosek należy złożyć na najpóźniej  na 3 dni przed konferencją klasyfikacyjną 

do nauczyciela prowadzącego zajęcia z danego przedmiotu.  

6. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z danego przedmiotu ustala z uczniem 

lub rodzicem (prawnym opiekunem) termin podwyższenia przewidywanej oceny 

(najpóźniej na dzień przed konferencją klasyfikacyjną).  

7. Podwyższenie przewidywanej oceny przeprowadza się:  

1) w formie pisemnej z przedmiotów: j. polski, j. angielski, j. niemiecki, historia, 

biologia, geografia, fizyka, chemia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, 

edukacja dla bezpieczeństwa. Arkusz sprawdzający przygotowuje nauczyciel 

danego przedmiotu z zakresu materiału przewidzianego w danym roku 

szkolnym z uwzględnieniem wymagań edukacyjnych na dany stopień; 

2) głównie w formie praktycznej z przedmiotów: wychowanie fizyczne, muzyka, 

plastyka, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne, informatyka. Przy ustalaniu 

oceny z ww. przedmiotów  bierze się pod uwagę wysiłek wkładany                             

przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych 

zajęć. 

7a. Uczeń ma prawo podwyższyć przewidywaną roczną ocenę/ubiegać się o 

podwyższenie przewidywanej rocznej oceny  z zajęć edukacyjnych,  jeżeli jego 
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zdaniem lub zdaniem jego rodziców (prawnych opiekunów) jest ona zaniżona, a 

uczeń spełnia odpowiednio następujące warunki: 

1) nie opuszczał danych zajęć edukacyjnych (wagary, ucieczki); 

2) uczestniczył w sprawdzianach wiadomości w zapowiedzianych terminach                           

i w terminie je poprawiał; 

3) korzystał z konsultacji nauczycielskich; 

4) w przypadku plastyki, techniki, informatyki oddawał zadane prace 

w terminie; 

5) w przypadku wychowania fizycznego był zawsze przygotowany do zajęć, 

dopuszcza się liczbę nieprzygotowań określoną w §37 ust. 3 pkt.3); 

8. Ustalona w wyniku podwyższenia ocena z zajęć edukacyjnych jest 

ostateczna, z wyjątkiem: 

1) ucznia, który otrzymał ocenę niedostateczną z dwóch obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych. Uczeń może zdawać egzamin poprawkowy. Warunki i 

tryb egzaminu poprawkowego określa § 42;  

2) zgłoszenia  przez ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) zastrzeżeń 

do Dyrektora Gimnazjum, jeżeli uznają, że ocena została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalenia tej oceny. Warunki 

i tryb zgłaszania zastrzeżeń określa § 41;  

3) Dokumentację podwyższenia przewidywanej oceny z zajęć edukacyjnych  

przechowuje nauczyciel danego przedmiotu, dokumentację podwyższenia 

przewidywanej oceny zachowania przechowuje  wychowawca. 

9.  Podwyższenie oceny następuje jeżeli uczeń: 

a) spełnił kryteria oceny zgodnie z § 37 ust. 3 pkt 6), w przypadku gdy 

w pisemnym wniosku nie wskazał oceny, na jaką chce podwyższyć, 

b) uzyskał 75% punktów, gdy wskazał ocenę, i arkusz sprawdzający przewidywał 

wymagania edukacyjne na dany stopień. 

10.  Ostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych wpisywana 

jest do dziennika elektronicznego najpóźniej na dzień przed konferencją 

klasyfikacyjną. 

§41 

 

WARUNKI I TRYB ZGŁASZNIA ZASTRZEŻEŃ 

DO USTALONEJ OCENY ROCZNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

101 Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić , że roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia na 
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piśmie z uzasadnieniem należy zgłosić  w terminie do 2 dni roboczych od 

dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych przez 

dziennik podawczy. 

102 Dyrektor Gimnazjum niezwłocznie rozpatruje zasadność wniesionych 

zastrzeżeń. 

103 W przypadku stwierdzenia, że ocena klasyfikacyjna z  zajęć edukacyjnych 

została ustalona zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 

oceny, Dyrektor Gimnazjum w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń 

daje uczniowi i rodzicom (prawnym opiekunom) odpowiedź na piśmie.  

104 W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z  zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Gimnazjum powołuje komisję, która 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie 

pisemnej i ustnej (z przedmiotów: j. polski, j. angielski,  j. niemiecki, historia, 

biologia, geografia, fizyka, chemia, matematyka, wiedza  o społeczeństwie , 

edukacja dla bezpieczeństwa) lub w formie praktycznej (z przedmiotów: 

wychowanie fizyczne, muzyka, plastyka, zajęcia techniczne, zajęcia 

artystyczne, informatyka) oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych 

zajęć edukacyjnych. 

105 Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 wyznacza się nie później 

niż na 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin 

uzgadnia się  z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Uchwałę 

Rady Pedagogicznej o zmianie oceny podejmuje się w ostatnim tygodniu 

sierpnia. Uczeń otrzymuje świadectwo również w ostatnim tygodniu roku 

szkolnego. 

106 W skład komisji wchodzą, w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, następujące osoby: 

a. Dyrektor Gimnazjum albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako 

przewodniczący komisji 

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

c. . nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

107 Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału 

w pracy komisji na własną pisemną prośbę lub w innych, szczególnie 

uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Gimnazjum powołuje 

innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że 

powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w  porozumieniu 

z Dyrektorem tej szkoły. 
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108 Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 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. 

109  Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, 

zawierający w szczególności:  

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;  

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;  

4) imię i nazwisko ucznia;  

5) zadania sprawdzające;  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

9a. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia; 

9b. Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o  odpowiedzi 

ustnej ucznia. 

1010 Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez Dyrektora Gimnazjum. 

 

§ 42 

EGZAMIN POPRAWKOWY 

1. Uczeń ma prawo zdawać egzamin poprawkowy. 

2. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych.  

3. Prośba ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) o egzamin poprawkowy 

wymieniony  w ust. 1 i w ust. 2 musi wpłynąć do Dyrektora Gimnazjum                            

przed konferencją klasyfikacyjną. 

4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej  i ustnej, z wyjątkiem egzaminu 

z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, 

informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim 

formę zadań praktycznych. Egzamin poprawkowy trwa nie dłużej niż 1,5 h. 

5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Gimnazjum do dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy 

przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii  letnich. 
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6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora 

Gimnazjum. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Gimnazjum albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako 

przewodniczący komisji;  

2) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne jako egzaminator; 

3) nauczyciel prowadzący takie same zajęcia lub pokrewne. 

7. Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 

pisemną prośbę. Wówczas Dyrektor Gimnazjum powołuje innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia. W przypadku gdy nie ma takiej możliwości, 

może powołać nauczyciela z innej szkoły, w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły. 

8. Pytania do egzaminu poprawkowego zatwierdza Dyrektor Gimnazjum. Pytania 

opracowuje nauczyciel prowadzący zajęcia. Pytania winny uwzględniać 

wymagania na wszystkie oceny. 

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 

zawierający: 

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu; 

3) pytania egzaminacyjne; 

4) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

9a. Do protokołu załącza się pracę pisemną ucznia i zwięzłą informację 

o odpowiedzi ustnej. 

10. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych (zaświadczenie lekarskie) nie 

przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić 

do niego w dodatkowym określonym przez Dyrektora Gimnazjum terminie, 

ustalonym niezwłocznie po ustaniu przyczyny, nie później niż do 30 września.  

11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji 

i powtarza klasę. 

12.  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, 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 

kontynuowane w klasie programowo wyższej. 

13. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić na piśmie zastrzeżenia 

do Dyrektora Gimnazjum, jeżeli uznają, że ustalona ocena z egzaminu 

poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny. Uzasadnione zastrzeżenia na piśmie mogą być zgłoszone 

w terminie  do 5 dni od daty egzaminu poprawkowego przez dziennik podawczy. 

Tryb wniesienia zastrzeżeń opisany jest w §41 niniejszego Statutu. 
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§ 43 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 

1. Uczeń nie jest klasyfikowany śródrocznie i rocznie z jednego, kilku lub wszystkich 

zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej 

spowodowanej nieobecnością ucznia na zajęciach przekraczającą połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w roku szkolnym i jeżeli nie uzyskał wymaganej ilości 

ocen z danego przedmiotu. 

2. Egzamin klasyfikacyjny zdaje uczeń na swoją pisemną prośbę lub jego rodziców 

(prawnych opiekunów) w przypadku gdy:  

 

1) nie jest klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności; 

2)  nie jest klasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej; 

3)  realizuje indywidualny tok nauki; 

4)  realizuje obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, 

5) przechodzi z jednego typu do innego typu szkoły. 

3. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Rada Pedagogiczna może 

wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z powodu: 

    1) sytuacji losowej, silnych przeżyć emocjonalnych; 

     2) patologii, niewydolności rodziny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia  realizującego indywidualny tok 

nauki oraz spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą                          

nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć 

technicznych, zajęć artystycznych i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. 

5. Wniosek  o egzamin klasyfikacyjny ucznia wymienionego w ust. 2 musi wpłynąć  

do Dyrektora Gimnazjum  najpóźniej na 3 dni przed konferencją klasyfikacyjną. 

6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i  ustnej, 

z zastrzeżeniem pkt 1): 

1) egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, informatyki 

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2,  przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora 

Gimnazjum nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 
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8. W przypadku braku nauczyciela tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych 

Dyrektor Gimnazjum może powołać nauczyciela z innej szkoły  w porozumieniu 

z Dyrektorem tej szkoły. 

9. W celu przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego ucznia powołuje się komisję 

w składzie: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub podobne zajęcia;  

3) w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze 

obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia na ich pisemną prośbę. 

10. Termin egzaminu klasyfikacyjnego jest  uzgadniany  z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami) w formie pisemnej przed konferencją klasyfikacyjną. 

10a. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego 

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Gimnazjum. 

11. Ustala się, że w ciągu dnia może się odbyć egzamin klasyfikacyjny maksymalnie z 3 

przedmiotów. 

12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 

zawierający:  

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu; 

3) pytania egzaminacyjne; 

4) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

13. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych jest ostateczna, z wyjątkiem gdy  uzyskana w wyniku egzaminu 

klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

może ulec zmianie  w wyniku egzaminu poprawkowego. 

14. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłe odpowiedzi z części 

ustnej. Protokół wraz z załącznikiem (odpowiedziami pisemnymi  i sprawozdaniem 

z ustnej odpowiedzi) przechowuje się w arkuszu ocen. 

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

 

§44 

PROMOWANIE I NAGRADZANIE UCZNIÓW 
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1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli w wyniku 

klasyfikacji końcowej ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w Szkolnym 

planie nauczania uzyska pozytywne oceny klasyfikacyjne  

2.  W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin, obejmujący:  

1) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów 

humanistycznych; 

2) w części drugiej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych; 

3)  w części trzeciej –wiadomości i umiejętności z zakresu języka nowożytnego.  

3. 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 oraz roczne oceny klasyfikacyjne  z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo 

niższych, uzyskał pozytywne oceny klasyfikacyjne ponadto przystąpił  do 

egzaminu.  

2) uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu 

w ustalonym terminie albo przerwał egzamin, przystępuje do egzaminu 

w dodatkowym terminie ustalonym przez Dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu 

wskazanym przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej; 

3) uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie do dnia 20 sierpnia danego 

roku, powtarza ostatnią klasę oraz przystępuje do egzaminu w następnym 

roku, z zastrzeżeniem pkt 4); 

4) w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do egzaminu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, 

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek 

Dyrektora Gimnazjum, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do 

egzaminu. Dyrektor Gimnazjum  składa wniosek w porozumieniu z rodzicami 

(prawnymi opiekunami) ucznia. 

4. 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. 

5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do 

średniej ocen, o której mowa w ust. 5, wlicza się także roczne oceny uzyskane 

z tych zajęć.  

5a. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej 

ocen, o której mowa w ust. 5, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen                                                                                



Statut Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rudzicy 

58 

 

klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeśli ustalona w ten sposób ocena nie jest 

liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 

6.  Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej, z danych zajęć edukacyjnych otrzymuje najwyższą pozytywną 

roczną ocenę klasyfikacyjną, Uczeń, który tytuł laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł 

laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć 

edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.  

7. Nagrody książkowe, fundowane przez Radę Rodziców otrzymują uczniowie, jeżeli 

w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskają średnią ze wszystkich przedmiotów                            

co najmniej 5,00 i zachowanie co najmniej  bardzo dobre lub odnieśli sukcesy 

w konkursach przedmiotowych, reprezentując szkołę na szczeblu gminy lub wyżej. 

 

§ 45 

ZASADY I KRYTERIA  OCENY ZACHOWANIA 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę 

oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez 

ucznia przyjętych zwyczajowo norm życia społecznego i norm etycznych oraz 

obowiązków ucznia określonych  w Statucie szkoły.  

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;  

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

        7) okazywanie szacunku innym osobom. 

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 

zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej 

poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 
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2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie nauki w szkole.  

5. Zachowanie uczniów oceniane jest metodą punktową.  

1)  na początku roku i po 15 stycznia uczeń otrzymuje 50 punktów;  

2) w ciągu wymienionych w pkt  1) okresów uczeń może otrzymać punkty 

dodatnie i ujemne; 

3) ocenę za okres do 15 stycznia ustala się na podstawie sumy punktów, 

zdobytych od 1 września do konferencji semestralnej, oraz po zasięgnięciu 

opinii nauczycieli, uczniów danej danego oddziału oraz ocenianego ucznia; 

4) ocenę roczną ustala się na podstawie sumy punktów zdobytych podczas całego 

roku szkolnego oraz po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego 

oddziału oraz ocenianego ucznia. 

6. Punkty dodatnie:  

1) premia za brak negatywnych punktów -10 punktów; 

2) aktywny udział w zajęciach wyrównawczych (za każde, przy frekwencji 

minimum 70%)-10 punktów; 

3) aktywny udział w zajęciach kółek (za każde, przy frekwencji minimum 70% -

20 punktów;  

4) 100 % frekwencja -20 punktów;  

5) wzorowe wywiązywanie się ze stałych funkcji:   

a) - klasowych -10 punktów, 

b) - szkolnych (Samorząd Uczniowski) -20 punktów;  

5) udokumentowana działalność w formach pozaszkolnych -10 punktów                     

za każdą (na podstawie pisemnego potwierdzenia, np. kluby sportowe, 

zespoły, koła, grupy parafialne); 

6) osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych:  

a) w konkursach wewnątrzszkolnych (pierwsze 3 miejsca) -10 punktów,  

b) na szczeblu szkoły (zakwalifikowanie się do dalszego etapu) –10 punktów,  

c) na szczeblu gminy (zakwalifikowanie się do dalszego etapu) -20 punktów,  

d) na szczeblu powiatu (zakwalifikowanie się do dalszego etapu) - 40 

punktów,  

e) na szczeblu rejonu i województwa (zakwalifikowanie się do dalszego 

etapu) –50 punktów, 

f) na szczeblu ogólnopolskim oraz laureat konkursu przedmiotowego - 60 

punktów;  

7) przygotowanie się do każdego poziomu konkursu - 10 punktów;  

8) efektywna pomoc kolegom w nauce:  

a) jednorazowa - 3 punkty,  

b) stała - 20 punktów; 
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9) wzbogacanie wyposażenia pracowni, biblioteki, świetlicy - 5 punktów;  

10) aktywny udział w przygotowaniu apelu szkolnego - 15 punktów;  

11) pomoc w organizowaniu imprezy:  

a) na terenie oddziału - 5 punktów,  

b) na terenie szkoły - 10 punktów,  

c) w środowisku - 15 punktów (za pisemnym potwierdzeniem); 

12) reprezentowanie szkoły w uroczystościach w środowisku - 30 punktów                                

(np. poczet sztandarowy); 

13) udział w konkursach literackich, recytatorskich oraz wykonanie pisemnych 

prac konkursowych - 20 punktów; 

14) wybijająca się aktywność czytelnicza (5 najlepszych czytelników                            

w szkole) - 10 punktów; 

15) reagowanie na niewłaściwe zachowania kolegów - 5 punktów 

(poinformowanie nauczyciela, wychowawcy, pedagoga); 

16) wysoka kultura osobista - 10 punktów (jednorazowo w semestrze, punkty 

przyznaje wychowawca); 

17) pomoc chorym, kontuzjowanym w przemieszczaniu się po szkole, wszelakie 

oznaki dobroci i niesienia pomocy  1- 10 punktów; 

18) zbiórka makulatury- za każde -5kg 3 punkty(nie więcej niż 20 punktów); 

19) zbiórka artykułów żywnościowych oraz szkolnych -1 produkt- 3 punkty (nie 

więcej niż 20 punktów); 

20) zbiórka nakrętek plastikowych 1kg - 5 punktów (nie więcej niż 20 punktów); 

21) wykonanie gazetki ściennej - 5 punktów; 

22) udział w kwestach charytatywnych – 5 punktów lub 15 punktów. 

7. Punkty ujemne. 

1) zakłócanie i utrudnianie prowadzenia lekcji - 10 punktów (każdorazowo); 

2)  brak:  

a) stosownego stroju (nie dopuszcza się więcej niż jednego niewielkich 

rozmiarów kolczyka w każdym uchu; zabrania się noszenia kolczyków 

chłopcom; nie dopuszcza się noszenia niedozwolonych naszywek, 

emblematów, wisiorków; nie dopuszcza się noszenia w okresie letnim  

bluzek na ramiączkach, bardzo krótkich spodenek)   - 5 punktów,  

b) stroju galowego - 10 punktów,  

c) stroju szkolnego - 5 punktów (dopuszcza się jeden brak stroju 

w semestrze), 

d) obuwia zamiennego - 3 punkty; 

3) każdorazowe spóźnienie na lekcje - 1 punkt;  

4) każda nieusprawiedliwiona godzina - 5 punktów; 
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5) niestosowanie się do poleceń nauczycieli i pracowników szkoły (podczas 

lekcji i poza nimi) - 5 punktów; 

6)  niereagowanie na niewłaściwe zachowania kolegów - 5 punktów; 

7)  brak:  

a) zeszytu wychowawczego /uwagi, informacje/  - 1 punkt,  

b) wymaganego podpisu rodziców w zeszycie - 1 punkt; 

8) fałszowanie dokumentów (dopisywanie ocen, podpisów, itp.)  - 50 

punktów; 

9) wychodzenie poza teren szkoły w czasie przerw lub lekcji - 30 punktów; 

10) zorganizowana ucieczka z lekcji - 30 punktów; 

11) niewypełnienie obowiązków dyżurnego (klasowego i w WC) - 10 punktów; 

12) niszczenie mienia szkolnego - 50 punktów; 

13) każdorazowe samowolne odłączanie się od grupy podczas zorganizowanych 

zajęć pozaszkolnych - 10 punktów; 

14) niewłaściwe zachowanie podczas imprez szkolnych i środowiskowych - 10 

punktów; 

15) farbowanie włosów - 25 punktów;  

16) profanacja symboli narodowych, religijnych, szkolnych - 50 punktów; 

17) posługiwanie się wulgaryzmami w szkole i poza nią - 10 punktów; 

18) stosowanie słownej agresji wobec innych (groźby, przekleństwa) -10 

punktów; 

19) palenie papierosów - każdorazowo - 30 punktów; 

20) nieprzestrzeganie regulaminu pracowni przedmiotowych - 10 punktów; 

21) posiadanie  i spożywanie  alkoholu - 100 punktów; 

22) bójki uczniowskie – 20 punktów niebezpieczne zachowania (wychylanie się 

przez okno, poręcz, bieganie, podkładanie nogi, wyrzucanie czegokolwiek 

przez okno itp.) - 10 - 30 punktów; 

23) posiadanie niebezpiecznych przedmiotów stanowiących zagrożenie 

dla zdrowia i życia - 20 punktów; 

24) psychiczne i fizyczne znęcanie się nad innym (uczniami, nauczycielami, 

pracownikami szkoły) - 50 punktów; 

25) niewłaściwe zachowanie: 

a) w miejscach użyteczności publicznej i środkach komunikacji -                        

10 punktów, 

b) uwłaczające godności nauczyciela, pracownika szkoły, uczniów                             

i innych osób - 5-30 punktów; 

27) krzyki i gwizdy na korytarzu (podczas lekcji i przerw)- 5 punktów; 

28) nieuzasadnione przebywanie w szatniach podczas przerw - 5 punktów;  
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29) używanie telefonów komórkowych niezgodnie z zasadami określonymi w  

Statucie szkoły - 20 punktów;  

30) w razie zgłoszenia z zewnątrz udowodnionej informacji o niewłaściwym 

zachowaniu naszych uczniów w stosunku do innych osób poza terenem 

szkoły - 10 punktów.  

31) oszukiwanie, okłamywanie nauczyciela - 10 - 30 pkt. 

32) niewłaściwe zachowanie w stosunku do innych uczniów-10 punktów; 

33) utrudnianie realizacji zajęć nauczania indywidualnego-30 punktów. 

8. Punkty dodatkowe. 

Dyrektor, wychowawca oddziału oraz pedagog szkolny (bez konieczności 

uzasadnienia) może ponadto  przyznać  10-30 punktów dodatnich lub ujemnych 

w odniesieniu do zachowań nieujętych w kryteriach punktowego systemu 

oceniania.  

9. Ocenę punktową przelicza się na stopnie według skali: 

    1) za okres do 15 stycznia  wystawia się według następujących kryteriów:  

a) więcej niż minus 51 punktów - ocena naganna,  

b) 0 - minus 50 punktów - ocena nieodpowiednia,  

c) 1 - 49 punktów - ocena poprawna,  

d) 50 - 99 punktów - ocena dobra,  

e) 100 - 149 punktów - ocena bardzo dobra,  

f) 150 i więcej punktów - ocena wzorowa; 

2) roczną ocenę zachowania wystawia się, sumując punkty z całego roku:  

a)  więcej niż minus 100 punktów - ocena naganna,  

b) od 0 do minus 99 punktów - ocena nieodpowiednia,  

c) od 1 do 100 punktów - ocena poprawna,  

d) od 101 do 200 punktów - ocena dobra,  

e) od 201 do 300 punktów - ocena bardzo dobra,  

f) powyżej 300 punktów - ocena wzorowa.  

10. Jeżeli uczeń otrzymał śródroczną  ocenę naganną z zachowania, a punktacja                          

za okres po 15 stycznia wskazuje na ocenę wyższą, wychowawca może przyznać 

na koniec roku ocenę nieodpowiednią mimo braku wymaganej ilości punktów 

zawartych w ust. 9 pkt  2.  

11. Oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń, który w semestrze ma powyżej 40 

punktów ujemnych, a w ciągu roku powyżej - 80 punktów ujemnych.  

12. Oceny bardzo dobrej nie może uzyskać uczeń, który w semestrze otrzymał 

powyżej 60 punktów ujemnych, a w ciągu roku - powyżej 120 punktów ujemnych. 

13. Uczeń otrzymuje naganną ocenę z zachowania za  okres do 15 stycznia bez 

względu na ilość zgromadzonych punktów dodatnich za:  
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1) udowodnioną kradzież; 

2) posiadanie i używanie narkotyków; 

3) pobicie z obrażeniem ciała; 

14. Jeżeli uczeń otrzyma naganę Dyrektora Gimnazjum (minus 50 punktów 

jednorazowo), to bez względu na liczbę uzyskanych punktów  może uzyskać 

najwyżej ocenę poprawną za dany semestr.  

15.  Uczeń otrzymuje dodatkowo punkty za udział w projekcie edukacyjnym jeśli: 

1) czynnie uczestniczył w formułowaniu tematu, aktywnie działał                                        

na poszczególnych jego etapach realizacji  +50 pkt; 

2) pełnił aktywną rolę podczas realizacji projektu, wspomagając członków 

zespołu + 40 pkt; 

3) prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji projektu, reagując 

pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu + 30 pkt;  

4) wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji, lecz zdarzało mu się nie 

wywiązywać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów 

w zespole + 10 pkt; 

5) często zaniedbywał swoje obowiązki lub odmawiał współpracy, co miało 

wpływ na przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiązało się 

ze zwiększeniem obowiązków innych członków – 0 pkt; 

6) nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze swoich 

obowiązków, mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem  jego postawa 

była lekceważąca zarówno w stosunku do członków,  jak i opiekuna – punktów 

-50 . 

16. Uczeń traci prawo do oceny wzorowej i bardzo dobrej za zachowanie, jeśli 

w trakcie realizacji projektu edukacyjnego nie wywiązuje się z przyjętych norm 

pracy, o których mowa   w ust.14 pkt 5) oraz 6). 

 

§46 

WARUNKI I TRYB USTALANIA OCENY ZACHOWANIA 

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca 

oddziału, zgodnie z zasadami i kryteriami oceny  zachowania zawartymi w § 45, po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej danego oddziału  oraz ocenianego 

ucznia. 

2. Śródroczną ocenę zachowania wychowawca ustala zgodnie z procedurami 

zawartymi w ust. 5 i 6  najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 

Rady Pedagogicznej z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.  
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3. O proponowanej nagannej ocenie zachowania wychowawca jest zobowiązany  

poinformować rodziców (prawnych opiekunów) przed śródrocznym 

klasyfikowaniem uczniów, wpisując ją w dzienniku elektronicznym na 4 tygodnie 

przed konferencja klasyfikacyjną. 

4. O proponowanej rocznej ocenie zachowania wychowawca jest zobowiązany 

poinformować rodziców (prawnych opiekunów) na 7 dni  przed konferencją  

klasyfikacyjną roczną.  

5. W celu ustalenia oceny zachowania wychowawca zasięga opinii nauczycieli. 

W tym celu każdy nauczyciel wypełnia Kartę ocen śródrocznych/rocznych 

zachowania.   

6. Uczniowie danego oddziału oraz oceniany uczeń wyrażają opinię poprzez 

wypełnienie Karty ocen śródrocznych /rocznych zachowania.  

7. Wychowawca wpisuje ustaloną ocenę roczną zachowania do dziennika 

elektronicznego i na Kartę informacyjną dla rodziców (prawnych opiekunów) 

w dwóch egzemplarzach – jeden otrzymują rodzice (prawni opiekunowie), drugi 

podpisany przez rodzica (prawnego opiekuna)  pozostaje w dokumentacji 

wychowawcy:  

1) Kartę proponowanych ocen z zajęć edukacyjnych i proponowanych ocen 

zachowania otrzymuje rodzic (prawny opiekun) na zebraniu rodziców, które 

organizuje się nie później niż  7 dni przed konferencją klasyfikacyjną; 

2) w przypadku nieobecności na zebraniu rodziców wychowawca organizuje 

spotkanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w miejscu zamieszkania ucznia 

lub wysyła Karty informacyjne dla rodziców listem poleconym. 

8. Roczna ocena zachowania nie powinna być niższa niż proponowana 

z zastrzeżeniem ust. 9. 

9. Ocena  zachowania może być obniżona, w wypadku  gdy po ustaleniu 

proponowanej rocznej oceny zachowania uczeń dopuści się drastycznych 

uchybień w zachowaniu:  

1) rozprowadzanie i używanie narkotyków; 

2) spożywanie alkoholu; 

3) ostre bójki; 

4) wymuszenia i zastraszanie; 

5) palenie tytoniu; 

6) konflikt z udziałem  policji. 

 

§ 47 

WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA 
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ROCZNA KLASYFIKACYJNA OCENA ZACHOWANIA 

1.  Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów 

oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach 

oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi 

nagannej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Uczeń ma prawo do ubiegania się o wyższą niż przewidywana roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania, jeżeli przewidywany stopień wystawiony przez 

nauczyciela zdaniem  ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) został 

zaniżony. 

3.  Rodzic (prawny opiekun) lub uczeń składa do wychowawcy w terminie do 3 dni 

przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej pisemny wniosek oraz 

dokumentację potwierdzającą, że niektóre pozytywne działania ucznia nie zostały 

uwzględnione przy wystawianiu oceny, a zakres wskazywanych działań kwalifikuje 

go zgodnie z kryteriami oceniania zachowania do otrzymania wyższej oceny. 

4. Wychowawca podejmuje następujące działania: 

1) analizuje wniosek i dokumentację potwierdzającą, że niektóre pozytywne 

działania ucznia nie zostały uwzględnione przy wystawianiu oceny; 

2) zasięga opinii w ww. sprawie u pedagoga -  z rozmowy sporządza notatkę; 

3) podejmuje decyzję w sprawie oceny zachowania. 

4a. Z przeprowadzonej analizy sporządza się protokół, który zawiera: 

1) imiona i nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie oceny 

proponowanej;  

2) termin spotkania zespołu; 

3) ostateczną ocenę zachowania proponowaną przez wychowawcę; 

4) podpisy osób uczestniczących w spotkaniu. 

5. Ocena wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna, nie może być niższa 

od proponowanej z wyjątkiem ust 6. 

6. Uczeń lub rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnieść zastrzeżenia do Dyrektora 

Gimnazjum, jeżeli uznają, że ocena została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi ustalenia  tej oceny. Warunki i tryb zgłaszania zastrzeżeń 

określa  § 48. 
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§ 48 

WARUNKI I TRYB ZGŁASZNIA ZASTRZEŻEŃ  

DO USTALONEJ ROCZNEJ OCENY ZACHOWANIA 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia 

do Dyrektora Gimnazjum, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z  przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia na piśmie z uzasadnieniem mogą 

być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych przez dziennik podawczy. 

2.  Dyrektor Gimnazjum niezwłocznie rozpatruje zasadność wniesionych 

zastrzeżeń. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

została ustalona zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 

oceny, Dyrektor Gimnazjum w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 

zastrzeżeń udziela odpowiedzi na piśmie uczniowi i jego rodzicom 

(prawnym opiekunom). 

4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny, Dyrektor Gimnazjum, w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń, powołuje komisję, która ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania przez głosowanie zwykłą większością głosów; 

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego 

komisji . 

5. Termin posiedzenia komisji o której mowa w ust. 5 wyznacza się do 5 dni od 

dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Uchwałę Rady Pedagogicznej o zmianie oceny 

podejmuje się w ostatnim tygodniu roku szkolnego. 

6. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Gimnazjum albo wyznaczony przez niego nauczyciel jako 

przewodniczący komisji 

2) wychowawca oddziału; 

3) wskazany przez Dyrektora Gimnazjum nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w  danym oddziale; 

4) pedagog szkolny; 

5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

6) przedstawiciel Rady Rodziców. 
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7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być 

niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest 

ostateczna. 

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) wynik głosowania; 

4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem; 

5) imię i nazwisko ucznia. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

§ 49 

PROCEDURA EWALUACJI SZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA  

1. Każdego roku szkolnego przeprowadzana jest ewaluacja Szkolnych zasad 

oceniania. 

2. Wyniki ewaluacji prezentuje się na ostatnim posiedzeniu Rady Pedagogicznej 

w danym roku szkolnym. 

3. W ciągu całego roku szkolnego nauczyciele wpisują do zeszytu ewaluacji  

Szkolnych zasad oceniania uwagi i spostrzeżenia.  

 

ROZDZIAŁ 8 

EGZAMIN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI  

W GIMNAZJUM 

 

§ 50 

 

1.    W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący: 

1) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów 

humanistycznych, 

2) w części drugiej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów 

matematyczno – przyrodniczych, 

3) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka nowożytnego. 

2. Egzamin ma charakter powszechny i jest obowiązkowy. 

3. Zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego określają odrębne przepisy. 
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ROZDZIAŁ 9 

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO 

§ 60 

1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych, a udział 

w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania.  

2. Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, 

które mogą mieć charakter przedmiotowy i międzyprzedmiotowy.  

3. Koordynatorem projektów edukacyjnych jest powołany przez Dyrektora 

Gimnazjum nauczyciel, którego zadaniem jest: 

1) zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli 

propozycji tematów projektu, sporządzenie ich listy zbiorczej, przedstawienie 

jej Dyrektorowi Gimnazjum i Radzie Pedagogicznej oraz upowszechnienie 

w sposób przyjęty w szkole; 

2) monitorowanie stanu realizacji projektów; 

3) upowszechnianie informacji na temat realizowanych projektów; 

4) organizację publicznej prezentacji projektów dla rodziców (prawnych 

opiekunów)  i społeczności szkolnej; 

5) podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie Radzie Pedagogicznej 

sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego; 

6) podsumowanie pracy uczniów nad projektem. 

4. Opiekunem projektu może być każdy nauczyciel, który w szczególności odpowiada 

za: 

1) wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań 

uczniów i treści podstawy programowej; 

2) omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu 

i koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe;  

3) opracowanie karty projektu i innych dokumentów (kontrakt dla uczniów, 

arkusz oceny, narzędzia do ewaluacji, kryteria oceny projektu);  

4) prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt; 

5) monitorowanie jego realizacji; 

6) ocenę projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali 

jego realizację.  

5. Nauczyciele,  w zakresie swoich kompetencji, są zobowiązani do udzielenia 

wsparcia w realizacji projektów zespołom, które za pośrednictwem opiekuna 

projektu zwrócą się o pomoc, a także, na prośbę opiekuna projektu, biorą udział 

w opracowaniu kryteriów oceny projektu i samej ocenie projektu.  

6. Zadania wychowawcy oddziału związane z realizacją projektu: 
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1) poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach 

realizacji projektu edukacyjnego. Fakt ten odnotowuje wpisem tematu lekcji 

wychowawczej w dzienniku oraz wpisem do protokołu z zebrania rodziców, 

który podpisuje protokolant; 

2) prowadzenie działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez 

wszystkich uczniów  oddziału, dotyczących w szczególności: 

a) wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia oddziału, 

b) monitorowanie udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt 

z opiekunem zespołu, 

c) przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o wynikach 

monitorowania,  

d) komunikowanie z opiekunem projektu w sprawie oceny zachowania, 

e) dokonywanie zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu 

edukacyjnego w dokumentacji szkolnej (elektroniczny dziennik lekcyjny, 

arkusze ocen, świadectwa). 

 

§ 61 

1. Uczniowie klas drugich realizują projekty w zespołach oddziałowych lub  

międzyoddziałowych liczących 3-6 osób. 

2. Podziału na poszczególne zespoły projektowe dokonują uczniowie 

w porozumieniu z opiekunem lub wychowawcą. 

3. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden 

projekt może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów. Uczniowie 

dokonują wyboru w terminie do końca września danego roku. 

4. Tematyka wraz z określeniem celów, etapów realizacji, terminów planowanego 

zakończenia oraz sposobu prezentacji projektu wraz ze wskazaniem opiekuna 

(opiekunów) projektu zgłaszana jest do koordynatora przez opiekuna (opiekunów) 

projektu. 

5. Tematyka planowanych do realizacji projektów, zawierająca informacje, o których 

mowa w § 60 ust. 1  pkt 1, jest przedstawiana przez koordynatora Dyrektorowi 

Gimnazjum, nie później niż do końca roku szkolnego poprzedzającego realizację 

projektu  w danej klasie. 

6. Dyrektor Gimnazjum po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza złożone 

projekty do realizacji, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i warunki 

szkoły, w terminie do końca roku szkolnego poprzedzającego realizację projektu  

w danej klasie. 

7. Dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach, modyfikację listy projektów 

realizowanych w trakcie danego roku szkolnego, zmianę tematyki, terminów 
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zakończenia i sposobu prezentacji efektów oraz  opiekuna (opiekunów) projektu, 

o ile wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiły realizację podjętego zadania. 

Decyzję o zmianach w pracy nad projektami podejmuje koordynator projektów  

po konsultacji z opiekunem danego projektu lub Dyrektorem Gimnazjum. 

 

 

§ 62 

1 Realizacja projektu może być prowadzona również podczas zajęć lekcyjnych, o ile 

nie zaburza procesu lekcyjnego ustalonego przez nauczyciela, a także podczas 

zajęć pozalekcyjnych  i pozaszkolnych według ustalonego harmonogramu. 

2 Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją 

projektu wyłącznie pod opieką opiekuna lub innych nauczycieli.  

 

§63 

1. Dyrektor Gimnazjum decyduje  o zwalnianiu ucznia z realizacji projektu 

edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach: 

1) usprawiedliwiona nieobecność ucznia; 

2) nauczanie indywidualne; 

3) realizacja obowiązku szkolnego; 

4) indywidualny program lub tok nauki. 

2. Dyrektor Gimnazjum podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania 

projektu edukacyjnego na prośbę jego lub rodziców (prawnych opiekunów), 

w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (nauczanie 

indywidualne,  sytuacje zdrowotne czy losowe).  

 

§ 64 

1. Projekt podlega ocenie w formie opisowej. Ocena może być także wyrażona 

stopniem szkolnym z jednego lub kilku przedmiotów. Kryteria oceny są znane 

uczniowi od początku pracy nad projektem. Ocena obejmuje nie tylko efekt 

końcowy projektu, ale również systematyczność pracy uczniów, aktywność 

na poszczególnych jego etapach. 

2. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę  zachowania, zgodnie z zasadami 

ustalonymi w § 45 ust. 14, 15.  

3. Dokumentacja dotycząca projektu  winna zawierać:  

1) kartę projektu;  

2) kontrakt z uczniami; 

3) ewaluację projektu; 

4) arkusz oceny projektu i prezentacji; 
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5) sprawozdanie z realizacji projektu; 

6) inne dokumenty, które opiekun uzna za niezbędne. 

4. Dokumentację przechowuje wychowawca do końca roku szkolnego, w którym 

uczeń kończy gimnazjum. 

5. Uczeń, w przypadku udziału w kilku projektach, może decydować o wyborze 

projektu, który będzie wpisany na Świadectwie ukończenia gimnazjum, w terminie 

do 30 maja w ostatnim roku nauki  w gimnazjum.   

 

Rozdział 10 

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

§ 65 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega 

na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) ze szczególnych uzdolnień; 

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

6) z zaburzeń komunikacji językowej; 

7) z choroby przewlekłej; 

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

9) z niepowodzeń edukacyjnych; 

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego 

rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem 

za granicą. 

2.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Gimnazjum. 

1) Pomocy psychologiczno–pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele 

oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, 

logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni; 

2) Pomoc psychologiczno–pedagogiczna jest organizowana i udzielana 

we współpracy  z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów, poradniami 
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pedagogiczno-psychologicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 

placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami, organizacjami 

pozarządowymi oraz organizacjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci                         

i młodzieży. 

3. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej 

pracy z uczniem oraz w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych 

oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej; 

5) porad i konsultacji. 

4. Dla uczniów szczególnie uzdolnionych organizuje się, przy wykorzystaniu 

aktywnych metod pracy, zajęcia rozwijające uzdolnienia. Zajęcia prowadzi się 

w grupach maksymalnie ośmioosobowych. 

5. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności 

w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających 

z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. 

Zajęcia prowadzi się w grupach maksymalnie ośmioosobowych. 

6.  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami 

i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 

Zajęcia prowadzi się w grupach maksymalnie pięcioosobowych. 

7. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym 

organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi 

funkcjonowanie społeczne. W zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 10  osób. 

8. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 

45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych — 60 minut. 

9. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych 

w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych 

zajęć. 

10. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia 

specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje 

odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć. 

11. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów 

gimnazjum w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, 
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przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, 

wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści. 

12. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom (prawnym 

opiekunom) uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów 

i szkoleń. 

13. Porady, konsultacje i szkolenia prowadzą nauczyciele i specjaliści. 

14. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne 

i nieodpłatne. 

15. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia (prawnych opiekunów); 

3) Dyrektora Gimnazjum; 

4) nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem; 

5) pielęgniarki środowiska ucznia i wychowania lub higienistki szkolnej; 

6) poradni; 

7) asystenta edukacji romskiej; 

8) pracownika socjalnego; 

9) asystenta rodziny; 

10)kuratora sądowego. 

 

§66 

1. Planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej w szkole jest zadaniem wychowawcy oddziału. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje się dla: 

1) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

2) ucznia, który nie posiada orzeczenia lub opinii poradni, niezwłocznie 

po przekazaniu przez nauczycieli  lub specjalistów  informacji o objęciu 

ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 

3. Nauczyciele oraz specjaliści w szkole rozpoznają odpowiednio indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne 

uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia. 

4. Nauczyciele oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności: 

1) obserwację pedagogiczną  w bieżącej pracy z uczniami mającą na celu 

rozpoznanie u uczniów  trudności w uczeniu się oraz szczególnych 

uzdolnień; 
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2) doradztwo edukacyjno-zawodowe. 

5. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe 

lub edukacyjne  oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciele lub specjalista niezwłocznie udzielają 

uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym 

wychowawcę oddziału. 

6. Do zadań wychowawcy należy: 

1) informowanie innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia 

uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy 

z uczniem, jeśli stwierdzi taką potrzebę; 

2) określanie formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar 

godzin, w których poszczególne formy będą realizowane; 

3) współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia w zależności 

od potrzeb, współpraca  z innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia 

z uczniem, współpraca z poradnią lub innymi osobami inicjującymi 

udzielanie tej pomocy. 

7. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi  pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony 

dla poszczególnych form udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

8.  Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy ustala Dyrektor 

Gimnazjum, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym 

mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

9. W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

w szkole, wychowawca oddziału, planując udzielanie uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy 

z uczniem, zawartej w dokumentacji prowadzonej zgodnie z dotychczasowymi 

przepisami. 

10. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

w planowaniu i koordynowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej biorą 

udział wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem, działający jako zespół. 

10a. Pracę zespołu koordynuje wychowawca oddziału, do której uczęszcza uczeń. 

10b.  Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. 

11. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

ustalone przez Dyrektora Gimnazjum formy, sposoby i okres udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy 

pomocy będą realizowane, są uwzględniane w Indywidualnym Programie 

Edukacyjno-Terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów 
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w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w szkołach. 

12. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

zespół, na podstawie ustalonych przez Dyrektora Gimnazjum form, sposobów 

i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru 

godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, określa działania 

wspierające rodziców (prawnych opiekunów) ucznia oraz, w zależności 

od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, 

w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży. Ustalenia zespołu są uwzględniane w Indywidualnym 

Programie Edukacyjno-Terapeutycznym 

12a . Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program 

opracowuje się w terminie: 

1) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna naukę od 

początku roku szkolnego; 

2) 30 dni od dnia złożenia w  szkole; 

3) 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program – 

w przypadku gdy uczeń kontynuuje  naukę w danej szkole  

13. O objęciu ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców 

(prawnych opiekunów) ucznia.   

14. O ustalonych formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane, 

Dyrektor Gimnazjum niezwłoczne informuje pisemnie rodziców (prawnych 

opiekunów) ucznia. 

 

§67 

1. Wychowawca oddziału prowadzi wykaz uczniów objętych pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną. 

2. Wykaz zawiera: 

1) imię i nazwisko ucznia; 

2) zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne; 
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3) formy i sposoby pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

4) wymiar godzin; 

5) formy i sposoby pomocy dla rodzica (prawnego opiekuna); 

6) podpis Dyrektora Gimnazjum, datę. 

3. Wychowawca oddziału wykaz uczniów przechowuje w  Teczce wychowawcy. 

4. Nauczyciele opracowują programy zajęć dla ucznia lub grupy uczniów objętych 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 

5. Nauczyciele, prowadzący zajęcia specjalistyczne lub rozwijające uzdolnienia 

uczniów, dokumentują pracę uczniów w Dzienniku zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych, wpisując:  

1) nazwiska i imiona uczniów; 

2) indywidualny program pracy z uczniem, a w przypadku zajęć grupowych - 

program pracy grupy; 

3) tematy przeprowadzonych zajęć; 

4) ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy; 

5) obecności uczniów na zajęciach. 

 

§68 

1. Do zadań pedagoga w szkole należy ponadto: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych 

uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych 

stron uczniów; 

2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych 

uczniów; 

3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej; 

4) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania 

problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

5) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich 

do rozpoznanych potrzeb; 

6)  podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 

dzieci i młodzieży; 

7) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych                              

w sytuacjach kryzysowych; 
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8) pomoc rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom w rozpoznaniu                                             

i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;  

9) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Do zadań doradcy zawodowego należy ponadto: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów 

na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia 

i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych 

i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania 

kariery i podjęcia roli zawodowej; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez 

szkołę; 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości 

działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego; 

6)  wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych 

i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej  szkole 

zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 

specjalistyczne, oraz placówki doskonalenia nauczycieli. 

4.  Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami 

i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 

2)  prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych o charakterze 

terapeutycznym; 

3)  podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom 

edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) 

uczniów; 

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

5. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole Dyrektor Gimnazjum wyznacza 

nauczyciela planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-

zawodowego. 

ROZDZIAŁ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
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§ 70 

1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.  

2. Gimnazjum używa pieczęci metalowej okrągłej zawierającej w środku wizerunek 

orła, a w otoku napis - Gimnazjum w Rudzicy 

3. Na wniosek jednego z organów Gimnazjum mogą być wprowadzone inne treści.  

§ 71 

1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

2. Zasady prowadzenia przez Gimnazjum gospodarki finansowej określają odrębne 

przepisy.  

§ 72 

 

1. Zmiany w niniejszym Statucie Gimnazjum przygotowuje Rada Pedagogiczna.  

2. Tekst ujednolicony przygotowuje się w przypadku większych zmian w zapisach 

Statutu lub po 3 nowelizacjach.  
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Załącznik nr 1 

ARKUSZ ZAGROŻEŃ OCENĄ NIEDOSTATECZNĄ DLA UCZNIÓW 

ORAZ NAGANNĄ OCENĄ ZACHOWANIA 

Podstawa: § 6 pkt 3  Wewnątrzszkolnych zasad oceniania w sprawie konieczności poinformowania rodziców 

(prawnych opiekunów) o zagrożeniach oceną niedostateczną dla uczniów   oraz naganną oceną zachowania.  

Klasa:  

Lp. Przedmiot Uczniowie zagrożeni Podpis nauczyciela 

1. Zachowanie   

2. Religia   

3.  Język polski   

4. Język angielski   

5.  Język niemiecki   

6. Muzyka   

7. Plastyka   

8.  Historia   

9. Wiedza                           

o społeczeństwie 

  

10.  Geografia   

11.  Biologia   

12. Chemia   

13. Fizyka   

14.  Matematyka   

15.  Informatyka   

16.  Wychowanie fizyczne   

17.  Edukacja                       dla 

bezpieczeństwa 
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18.  Zajęcia artystyczne   

19. Zajęcia techniczne   

 

Załącznik nr 2 

KARTA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW O ZAGROŻENIACH 

 

Na podstawie §39 ust. 2 Wewnątrzszkolnych zasad oceniania informuję Państwa, że uczeń  

...................................................................................................................... 

jest zagrożony śródroczną oceną niedostateczną z następujących przedmiotów:  

 

Lp. Przedmiot 

  

  

  

  

  

  

oraz naganą oceną zachowania.  

...................................................................... 

                                                                 Podpis wychowawcy 

 

Potwierdzam odbiór karty:  

Data: ..............................................  ................................................... 

Podpis rodzica 

Załącznik nr 3 

KARTA OCEN PRZEWIDYWANYCH 
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Na podstawie §40 ust. 2 i 3 Wewnątrzszkolnych zasad oceniania informuję Państwa  o przewidywanych 

ocenach klasyfikacyjnych rocznych z  obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej 

ocenie  zachowania 

ucznia  ................................................................................................................................ 

Lp. Przedmiot Ocena 

1. Zachowanie  

2. Religia  

3. Język polski  

4. Język angielski  

5.  Język niemiecki  

6. Muzyka  

7. Plastyka  

8.  Historia  

9. Wiedza o społeczeństwie  

10.  Geografia  

11.  Biologia  

12. Chemia  

13. Fizyka  

14.  Matematyka  

15.  Informatyka  

16.  Wychowanie fizyczne  

17.  Edukacja dla bezpieczeństwa  

18.  Zajęcia artystyczne  

19. Zajęcia techniczne  

 

                                                               ...................................................................... 

 Potwierdzam odbiór karty:                                             Podpis wychowawcy 

Data: ..............................................  ……………...................................................  

                                                                                          Podpis rodzica 

Załącznik nr 4  
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KARTA OCEN ŚRÓDROCZNYCH (ROCZNYCH)* ZACHOWANIA 

DO WYPEŁNIENIA PRZEZ NAUCZYCIELI 

Podstawa: §6 pkt 5 Wewnątrzszkolnych zasad oceniania w sprawie konieczności  zasięgnięciu opinii  nauczycieli 

przy ustalaniu śródrocznej i  rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

Klasa ......  

Lp. 

Nazwisko                      

i imię ucznia 

 

 

   Nauczyciele 

re
lig

ia
  

j.p
o

l. 
 

j.a
n

g.
  

j.n
ie

m
. 

M
u

z.
  

P
la

st
.  

H
is

. 

w
o

s 

G
eo

g.
  

B
io

l. 

C
h

em
. 

Fi
z.

 

M
at

em
. 

In
f.

 

W
F 

Ed
b

 

Za
j. 

ar
t 

zz
Za

za
jj.

 

ar
t.

 

Za
j. 

Te
ch

. 

1.                     

2.                     

3.                    

4.                    

5.                    

6.                    

7.                    

8.                    

9.                    

10                    

11                    

12                    

13                    

14                    

15                    

16                    

17                    

18                    

* niepotrzebne skreślić 

Należy stosować skróty: 

wzorowe – wz. , bardzo dobre – bdb., dobre  -  db., poprawne – pop., nieodpowiednie – ndp., naganne – nag.  

 

 

Załącznik nr 5  
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KARTA OCEN ŚRÓDROCZNYCH (ROCZNYCH)* ZACHOWANIA 

DO WYPEŁNIENIA PRZEZ UCZNIÓW 

Podstawa: §46 pkt 6 Wewnątrzszkolnych zasad oceniania w sprawie konieczności  zasięgnięciu opinii  uczniów i 

samooceny ucznia przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

..................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko ucznia wypełniającego kartę 

Klasa ........ 

Lp. Nazwisko i imię ucznia  Proponowana ocena  zachowania 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Należy stosować skróty: 

wzorowe – wz. , bardzo dobre – bdb., dobre  -  db., poprawne – pop., nieodpowiednie – ndp., naganne – nag.  


