
Statut  Gimnazjum Publ icznego im.  Orląt  Lwowskich  w Gromniku   S t r o n a  | 1 

 

 

Statut Gimnazjum Publicznego im. Orląt 

Lwowskich w Gromniku 
 

Niniejszy Statut opracowany został w oparciu o następujące przepisy: 

 

1. Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów przedszkola 

oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843) 

4. Ustawa z dnia 16 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 Nr 3 poz. 19 

z późn. zm.) 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu 

gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. 2015 poz. 959), 

6. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona 20 listopada 1989 r., ratyfikowana przez 

Rzeczpospolita Polską 7 lipca 1991 r. 

 

 

 

Rozdział I 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

§ 1 

Gimnazjum Publiczne im. Orląt Lwowskich w Gromniku jest szkołą publiczną zaspakajającą 

potrzeby oświatowe środowiska lokalnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki 

młodzieży na poziomie szkoły gimnazjalnej. Na podstawie Aktu Założycielskiego od  

1 września 2008 r. szkoła funkcjonuje w Zespole Szkół w Gromniku, w skład którego wchodzą  

Przedszkole Publiczne w Gromniku, Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Gromniku z filiami 

w Golance i w Polichtach oraz Gimnazjum Publiczne im. Orląt Lwowskich w Gromniku. 

 

 

§ 2 

1. Ilekroć w dalszej treści Statutu jest mowa bez bliższego określenia o: 

a) Szkole lub Gimnazjum - należy przez to rozumieć Gimnazjum Publiczne im. Orląt 

Lwowskich w Gromniku, 

b) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Gromniku, 

c) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), 

d) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gimnazjum Publicznego im. Orląt 

Lwowskich w Gromniku, 

e) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego i Radzie 

Rodziców - należy przez to rozumieć organy działające w Gimnazjum Publicznym im. 

Orląt Lwowskich w Gromniku, 

f) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, 
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g) nauczycielu - należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika 

pedagogicznego szkoły, 

h) organie prowadzącym Szkołę - należy przez to rozumieć Gminę Gromnik, 

i) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą - należy przez to rozumieć 

Kuratorium Oświaty w Krakowie. 

2. Siedzibą Gimnazjum Publicznego im. Orląt Lwowskich w Gromniku jest budynek Zespołu 

Szkół w Gromniku przy ulicy Witosa 4.  

 

§ 3 

1. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Gromnik. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Krakowie. 

3. Do obwodu szkolnego należy młodzież z miejscowości: Gromnik, Brzozowa, Golanka, 

Polichty, Rzepiennik Marciszewski. 

 

 

§ 4 

Podstawę funkcjonowania szkoły stanowi: 

1. Uchwała nr V/34/99  Rady Gminy w Gromniku z dnia 4 marca 1999 roku 

w sprawie utworzenia Gimnazjum Publicznego w Gromniku. 

2. Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz pozostałe 

przepisy prawa oświatowego. 

3. Niniejszy statut. 

 

§ 5 

1. Szkoła realizuje plan nauczania określony przez Ministra Edukacji Narodowej. 

2. Gimnazjum jest szkołą publiczną trzyletnią, w której w ostatnim dniu nauki przeprowadza 

się egzamin. 

3. Nauka w Gimnazjum jest obowiązkowa i bezpłatna. Obowiązek szkolny trwa do 

ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia lub do końca 

roku szkolnego, w którym uczeń ukończy 18 lat. 

4. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez Szkołę informacji w zakresie 

nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od 

rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

5. Uczeń pełnoletni może być skreślony z listy uczniów za naruszenie zasad współżycia 

społecznego, negatywne oddziaływanie na społeczność uczniowską, łamanie przepisów prawa 

wewnątrzszkolnego, które przejawia się poprzez: 

a) nagminne wagary, 

b) lekceważenie nauki polegające na otrzymywaniu niedostatecznych ocen z zajęć 

edukacyjnych oraz nieodpowiednich i nagannych ocen zachowania, 

c) dopuszczanie się czynów sprzecznych z prawem (kradzieże, wymuszenia, pobicia, 

zastraszenia, fałszowanie dokumentów, agresja słowna), 

d) palenie papierosów, spożywanie alkoholu, zażywanie lub rozprowadzanie narkotyków 

lub innych substancji psychoaktywnych, 

e) toczące się przeciwko uczniowi postępowanie karne. 

6. Skreślenie z listy uczniów następuje w drodze decyzji administracyjnej dyrektora, na 

podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu 

Uczniowskiego. 

7. Uczeń, który ukończył 18 lat, może zwrócić się z pisemną prośbą do dyrektora gimnazjum  

o zgodę na dokończenie cyklu kształcenia. 

8. Egzamin gimnazjalny ma charakter powszechny i obowiązkowy. 

9. Gimnazjum organizuje naukę religii na życzenie rodziców. 

10. Gimnazjum organizuje nauczanie indywidualne na podstawie orzeczeń poradni 

psychologiczno-pedagogicznej bądź specjalistycznych orzeczeń lekarskich. 
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11. Szkoła zapewnia opiekę i dożywianie uczniom dojeżdżającym oraz tym, których rodzice 

pracują zawodowo poza domem, w Świetlicy Szkolnej działającej przy Szkole 

Podstawowej im. W. Witosa w Gromniku.  

12. W Szkole działa biblioteka szkolna dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. 

13. Bezpośrednią opiekę medyczną nad uczniami sprawuje pielęgniarka szkolna. 

 

§ 6 

1. Szkoła jest jednostką budżetową, prowadzącą gospodarkę finansową zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

 

§ 7 

1. Szkoła jest placówką dla zatrudnionych w niej pracowników. 

 

§ 8 

1. Organizację wewnętrzną szkoły, obowiązki szkoły wobec pracowników szkoły określa 

regulamin pracy. 

 

 

Rozdział II 

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

§ 9 

1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w: 

1) Ustawie z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami o systemie oświaty, 

2) Konwencji Praw Dziecka, 

3) Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ. 

2. Głównymi celami i zadaniami Szkoły są: 

1) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie ludzi dorosłych i do działalności 

praktycznej poprzez ukazywanie norm moralnych i społecznych powszechnie 

akceptowanych w zbiorowości ludzi dorosłych oraz umożliwienie absolwentom 

dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia, 

2) upowszechnianie i przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia, 

3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację 

świadomą, przygotowanie do podejmowania systematycznych i dłuższych wysiłków 

intelektualnych i fizycznych, 

4) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznych oraz moralnych dziecka i jego 

indywidualnych zdolności twórczych, 

5) umacnianie wiary we własne siły oraz możliwości osiągania sukcesów i dążenia do 

osiągania celów, 

6) kształtowanie potrzeb i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność 

fizyczną, wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia i życia, 

7) rozwijanie umiejętności poznawania samego siebie oraz otoczenia rodzinnego, 

społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego 

doświadczeniu, 

8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, narodowej i etnicznej 

dziecka, 

9) stworzenie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji plastycznej, muzycznej  

i etnicznej dziecka, 

10) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz 

zachowań prozdrowotnych, 

11) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju ucznia w przyjaznym i zdrowym 

środowisku, w poczuciu więzi z rodziną, 
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12) uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troszczenie się o zapewnienie mu 

równych szans rozwoju, 

13) stworzenie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania 

odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, 

14) stworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci, 

15) stworzenie przyjaznego klimatu i pomaganie dziecku w dobrym funkcjonowaniu  

w społeczności szkolnej, 

16) zapewnienie opieki nad uczniami ze znacznymi lub sprzężonymi dysfunkcjami 

poprzez umożliwienie realizowania indywidualnych form i programów nauczania, 

17) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz 

kształtowania postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej  

i globalnej, 

18) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu 

uczestnictwu w życiu gospodarczym, 

19) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowaniu 

właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. 

3. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej Szkoły, których 

wymiar określają ramowe plany nauczania są:  

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 

a) formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia 

edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 

Ustawy  (nauka religii), oraz zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r.  

o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności 

przerywania ciąży (wiedza o życiu seksualnym człowieka), organizowane  

w trybie określonym w tych przepisach, 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:  

a) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program 

nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów 

nauczania;   

3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

4) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,  

5) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, 

6) inne zajęcia specjalistyczne. 

4. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 3 zajęcia edukacyjne.  

5. Zajęcia wymienione w ust. 3 pkt 4) i 5) mogą być prowadzone także z udziałem 

wolontariuszy. 

6. Szkoła daje uczniom możliwość korzystania z pomocy psychologicznej i pedagogicznej 

poprzez  współpracę z pedagogiem szkolnym, logopedą i psychologami z poradni 

psychologiczno – pedagogicznej. 

7. Szkoła tworzy i realizuje Szkolny Program Profilaktyki oraz Program Wychowawczy.  

8. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów (kółka przedmiotowe, kółka 

zainteresowań, zajęcia sportowe itp.). 

9. Gimnazjum umożliwia uczęszczanie na zajęcia z religii lub etyki po wyrażeniu zgody 

rodziców.  

10. Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w gimnazjum podczas zajęć 

obowiązkowych i nadobowiązkowych są następujące: 

1) z chwilą wejścia na teren Gimnazjum oraz na zajęcia organizowane wszyscy 

uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności 

nauczyciela prowadzącego zajęcia, 

2) zwolnienie ucznia z zajęć lekcyjnych do domu możliwe jest tylko osobiście przez 

Rodzica lub pełnoletniego członka rodziny, który potwierdza to wpisem w dzienniku 

lekcyjnym lub telefonicznie przez Rodzica 
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3) pracownicy, o których mowa w pkt. 1), są zobowiązani do: 

a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych prowadzonych przez 

siebie zajęciach – nie wolno uczniów zostawiać bez opieki, 

b) pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg 

harmonogramu, 

c) wprowadzenia uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów 

obowiązujących w tych pomieszczeniach szkolnych, 

4) w pracowni o zwiększonym ryzyku wypadku (fizyka, chemia, technika, pracownia 

komputerowa) opiekun sali opracowuje regulamin pracowni i na początku roku 

zapoznaje z nim uczniów, 

5) pomieszczenia szkoły: gabinet higienistki, sekretariat, zaplecza sal gimnastycznych, 

wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej 

pomocy,  

6) w sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza sprawność 

sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć,  

7) stopień trudności i intensywności ćwiczeń nauczyciel dostosowuje do aktualnej 

sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących, 

8) uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym 

dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o tym jego rodziców, 

9) ćwiczenia prowadzone są z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne 

bezpieczeństwo ćwiczących; 

10) nauczyciel prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące udział z zasadami 

bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach. 

11. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem Gimnazjum, w trakcie wycieczek 

organizowanych przez nauczycieli: 

1) każdy nauczyciel organizujący jednostkę lekcyjną w terenie zgłasza wyjście 

Dyrektorowi i zapisuje się do zeszytu wyjść, podając liczbę uczestników wycieczki  

i czas jej trwania, 

2) jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad maksymalnie 30 uczniami, jeżeli wycieczka jest 

piesza w terenie, 

3) jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad maksymalnie 15 uczniami, jeżeli wycieczka jest 

zorganizowana w formie imprezy krajoznawczo-turystycznej, takiej jak: biwak, 

konkursy, turnieje, w formie wyjazdowej – związanej z realizacją programu nauczania 

lub w formie wycieczki krajoznawczo-turystycznej, w której udział nie wymaga od 

uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, 

4) organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, 

zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia 

przygotowania i umiejętności specjalistycznych, 

5) na udział w wycieczce wyjazdowej nauczyciel musi uzyskać pisemną zgodę rodziców 

ucznia lub prawnych opiekunów, 

6) wszystkie wycieczki zamiejscowe wymagają wypełnienia karty wycieczki; karta 

wycieczki zawiera: program wycieczki, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika 

wycieczki oraz ich opiekunów; kartę wycieczki zatwierdza dyrektor szkoły, 

7) jeżeli nauczyciel organizuje wycieczkę bądź imprezę zagraniczną, dyrektor szkoły 

może na nią wyrazić zgodę po wcześniejszym zawiadomieniu organu prowadzącego  

i organu sprawującego nadzór pedagogiczny; zawiadomienie zawierać powinno: 

nazwę kraju, czas pobytu, imię i nazwisko kierownika i opiekunów, listę uczniów 

biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku, 

8) opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem  

z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do 

punktu docelowego. 

12. Zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich na terenie Gimnazjum: 

1) przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela, 
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2) jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, umożliwia się uczniom przebywanie  

w czasie przerw na świeżym powietrzu, 

3) nauczyciele pełnią dyżury wg wywieszonego harmonogramu, 

4) dyżury pełnione są podczas przerw międzylekcyjnych do czasu zakończenia zajęć, 

począwszy od godziny 7.40, 

5) dyżur musi być pełniony aktywnie; nauczyciele dyżurujący mają obowiązek 

zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom uczniów, 

6) Dyrektor wyznacza zastępstwo podczas nieobecności nauczyciela dyżurującego, 

7) w razie zaistnienia wypadku, pracownik, który był jego świadkiem, niezwłocznie 

zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności powiadamiając fachową pomoc 

medyczną, a w miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy;  

o wypadku dyrektor lub świadek zdarzenia niezwłocznie informuje rodziców. 

 

 

Rozdział III 

 

ORGANY WEWNĘTRZNE SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE. 

 

§ 10 

Organy wewnętrzne szkoły: 

1. Dyrektor, 

2. Rada Pedagogiczna, 

3. Samorząd Uczniowski, 

4. Rada Rodziców. 

 

§ 11 

1. Dyrektor swoje zadania wykonuje przy pomocy Wicedyrektora, który zastępuje go w razie 

nieobecności. 

2. Tryb powołania nauczycieli i wychowawców oraz innych osób na stanowiska kierownicze  

w szkole określają odrębne przepisy. 

3. Dyrektor: 

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Szkoły, 

2) decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły, 

3) powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej i organu prowadzącego,  

4) jest kierownikiem zakładu pracy, w rozumieniu prawa pracy, dla wszystkich 

pracowników zatrudnionych w Szkole, dla nauczycieli i pracowników nie będących 

nauczycielami, 

5) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami Szkoły,  

6) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej 

jakości pracy, 

7) reprezentuje Szkołę na zewnątrz oraz wobec pracowników i uczniów, 

8) kieruje działalnością Rady Pedagogicznej – jako jej przewodniczący – oraz realizacją 

jej uchwał, 

9) zapewnia organizacyjne, materialne, techniczne i kadrowe warunki sprawnej  

i efektywnej realizacji zadań szkoły, sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza im 

warunki harmonijnego rozwoju psychicznego poprzez aktywne działania 

prozdrowotne oraz zapewnia pracownikom bezpieczeństwo i odpowiednie warunki 

pracy, 

10) sprawuje nadzór pedagogiczny i administracyjny w Szkole, przedkłada Radzie 

Pedagogicznej dwa razy w ciągu roku sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego, 
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11) podaje do publicznej wiadomości Szkolny Zestaw Podręczników, który będzie 

obowiązywał od początku następnego roku szkolnego, 

12) wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, 

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz czynności związane  

z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami, 

13) dokonuje oceny pracy i wartości zawodowej podległych pracowników Szkoły, 

14) dokonuje podziału zadań na poszczególne stanowiska pracy i przydziału czynności 

służbowych wszystkim pracownikom Szkoły, 

15) udziela na wniosek rodziców, po spełnieniu odpowiednich wymogów, odroczeń od 

spełniania obowiązku szkolnego, zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku 

szkolnego poza szkołą lub w formie indywidualnego nauczania oraz określa warunki 

jego spełniania, 

16) zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora gimnazjum  

w obwodzie, w którym mieszka dziecko o realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci 

spoza obwodu, które temu obowiązkowi podlegają, 

17) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w formach określonych w Statucie 

Szkoły i decyduje o jej zakończeniu, 

18) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez dzieci 

zamieszkałe w obwodzie szkoły dzieci i przeprowadzanie egzaminów 

klasyfikacyjnych; w przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku 

nauki, Dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów  

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,  

19) zwalnia uczniów z zajęć wychowania fizycznego  w oparciu o odrębne przepisy, 

20) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez 

Radę Pedagogiczną, 

21)  występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie 

ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej jego 

części w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku; dyrektor składa wniosek  

w porozumieniu z rodzicami ucznia,  

22) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych  

i organizacyjnych,  

23) organizuje kancelarię szkoły i składnicę akt, 

24) realizuje inne zadania wynikające z przepisów prawa lub poleceń wyższych 

przełożonych dyrektora szkoły, 

25) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli  

w organizacji praktyk pedagogicznych. 

 

§ 12 

W realizacji zadań Dyrektor ma prawo: 

1. Dokonywać podziału zadań na poszczególne stanowiska pracy oraz dokonywać podziału 

obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności między wszystkich pracowników. 

2. Powoływać nauczycieli i wychowawców na stanowiska kierownicze; tryb powołania na te 

stanowiska określają odrębne przepisy. 

3. Zatrudniać, zwalniać oraz dokonywać zmian w stosunku pracy nauczycieli  

i wychowawców oraz innych pracowników szkoły na warunkach określonych  

w przepisach szczególnych. 

4. Wstrzymywać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej podjętej niezgodnie 

obowiązującymi przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor 

niezwłocznie powiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę 

uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 
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5. Przyznawać pracownikom nagrody, wyróżnienia, premie pieniężne, a także występować  

z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii wewnętrznych organów Szkoły, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników. 

6. Wymierzać kary porządkowe nauczycielom, wychowawcom oraz pozostałym 

pracownikom, stosownie do postanowień kodeksu pracy. 

7. Występować do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia, który wszedł w konflikt  

z prawem do innej szkoły, po wyczerpaniu wszystkich środków zaradczych, zgodnie  

z wnioskiem Rady Pedagogicznej. 

8. Dysponować składnikami majątkowymi i funduszami Szkoły w granicach przewidzianych 

przepisami szczególnymi. 

9. Podejmować decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków 

określonych odrębnymi przepisami. 

 

§ 13 

Dyrektor ponosi odpowiedzialność za: 

1. Dobór nauczycieli i wychowawców oraz innych osób na stanowiska kierownicze  

w Szkole. 

2. Właściwą organizację pracy w Szkole i jakość osiąganych wyników w jej działalności. 

3. Dobór zadań do planu pracy Szkoły. 

4. Skuteczność nadzoru pedagogicznego i administracyjnego w Szkole. 

5. Zapewnienie bezpiecznych, higienicznych warunków pracy oraz nauki pracownikom 

Szkoły i uczniom. 

6. Kształtowanie właściwej atmosfery pracy oraz stosunków międzyludzkich wśród 

pracowników i wśród uczniów. 

7. Realizację potrzeb socjalnych (związanych z wykonywaniem pracy zawodowej i nauką) 

pracowników i uczniów Szkoły. 

8. Właściwe gospodarowanie składnikami majątkowymi i zasobami finansowymi Szkoły 

oraz ich zabezpieczeniem przed kradzieżą, zaginięciem, zniszczeniem lub uszkodzeniem. 

9. Opracowanie, klasyfikowanie, składowanie i zabezpieczanie dokumentacji kancelarii 

Szkoły. 

10. Realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.  

 

§ 14 

Inne stanowiska kierownicze 

1. W Szkole tworzy się stanowisko Wicedyrektora. 

2. Stanowisko Wicedyrektora powierza i odwołuje z niego Dyrektor, po zasięgnięciu opinii 

organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej. 

3. Do kompetencji Wicedyrektora w szczególności należy: 

1) przyjęcie na siebie zadań Dyrektora w czasie jego nieobecności, z wyłączeniem spraw 

kadrowych i finansowych, 

2) przygotowanie wraz z Dyrektorem projektu „Planu Pracy Szkoły" i Planu Nadzoru 

Pedagogicznego, 

3) opracowanie projektu „Tygodniowego rozkładu zajęć", planu dyżurów 

nauczycielskich, kalendarza roku szkolnego i informacji o stanie działalności Szkoły, 

4) koordynowanie i monitorowanie obszaru działalności pedagogicznej nauczycieli, 

wychowawców klas oraz biblioteki i świetlicy szkolnej, wynikającego ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego, 

5) kontrolowanie dokumentacji przebiegu nauczania, 

6) utrzymywanie kontaktów z rodzicami oraz rozpatrywania ich postulatów z ramienia 

Dyrekcji Szkoły, 

7) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz szkolną służbą zdrowia, 

8) wykonywanie innych prac, zleconych przez Dyrektora. 
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4. Szczegółowy zakres kompetencji Wicedyrektora określa Dyrektor, powierzając to 

stanowisko. 

5. W sytuacji, gdy Dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, organ prowadzący 

powołuje „pełniącego obowiązki dyrektora", którego zakres zastępstwa rozciąga się na 

wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora. 

 

§ 15 

Rada Pedagogiczna 

1. Wszyscy nauczyciele i wychowawcy pracujący w szkole tworzą Radę Pedagogiczną. 

2. Rada Pedagogiczna: 

1) jest wewnętrznym, kolegialnym organem szkoły powołanym do rozpatrywania, 

oceniania i rozstrzygania wszystkich spraw dotyczących statutowej działalności 

Szkoły, niezastrzeżonych dla innych organów wewnętrznych, w szczególności 

dotyczących kształcenia i opieki, 

2) podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej  połowy jej członków; 

3) podejmuje decyzje stanowiące, opiniujące i wnioskujące, 

4) tworzy odrębny regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny  

z postanowieniami niniejszego Statutu; zebrania Rady Pedagogicznej są 

protokołowane; 

5) nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady 

Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także 

nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

6) w zebraniu Rady Pedagogicznej mogą także brać, udział z głosem doradczym, osoby  

zaproszone za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą: 

1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców, 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promowania uczniów, 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych  

w Szkole,   

4) ustalanie organizacji wspomagania zawodowego nauczycieli i wychowawców   

realizowanego w ramach działalności Rady Pedagogicznej, 

5) wnioskowanie do Dyrektora o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadkach 

uzasadniających taką decyzję, 

6) ustalanie regulaminu swojej działalności, 

7) przygotowanie projektu statutu szkoły albo jego zmian i uchwalanie statutu albo jego 

zmian,   

8) zatwierdzanie kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady 

Ministrów, 

9) przedstawienie kuratorowi oświaty wniosku o przyznanie uczniowi stypendium 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, 

10) uchwalanie Programu Wychowawczego Szkoły, 

11) uchwalanie Programu Profilaktyki,  

12) decyzja o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie 

udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

13) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy Szkoły. 

4. Rada Pedagogiczna posiada uprawnienia do: 

1) delegowania przedstawiciela rady pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej 

kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wystąpienia z wnioskiem  
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o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska 

kierowniczego w szkole, 

2) wnioskowania o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na 

terenie szkoły jednolitego stroju odznaczeń, nagród, wyróżnień, 

3) wskazania sposobu lub sposobów dostosowania warunków przeprowadzania 

egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości uczniów posiadających orzeczenia 

poradni psychologiczno - pedagogicznych,  

4) wskazania przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie 

nauczyciela od oceny pracy. 

5. Do kompetencji opiniujących Rady Pedagogicznej należą sprawy: 

1) dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela  programu 

nauczania, 

2) powierzenia stanowiska Dyrektora, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do 

konkursu nikt się nie zgłosił,  

3) przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora, 

4) powierzenia stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego  

w Szkole, 

5) odwołania ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego,  

6) opiniowania wniosków Dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień 

dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły,  

7) opiniowania wniosków Dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania lub kuratora oświaty (z wyłączeniem 

wniosku o nagrodę dla Dyrektora) 

8) organizacji pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, 

9) opiniowania propozycji Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac  

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

10) opiniowania Programu Wychowawczego Szkoły,  

11) opiniowania Program Profilaktyki, 

12) opiniowania Szkolnego Zestawu Programów Nauczania, 

13) opiniowania zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący  

we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, 

14) opiniowania materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych 

oddziałach w danym roku szkolnym projektu przydziału czynności służbowych 

nauczycielom i wychowawcom, tj. zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

opiekuńczych realizowanych w ramach wynagrodzenia zasadniczego, jak i płatnych 

dodatkowo,  

15) opiniowania projektu planu finansowego Szkoły, a w szczególności zaś podziału 

środków na zakupy rzeczowe, 

16) wydawania opinii na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora, 

17) opiniowania pracy Dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy, 

18) opiniowania formy realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego, 

19) opiniowania propozycji przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub za 

osiągnięcia sportowe w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten 

cel w budżecie   

20) opiniowania Kalendarza Roku Szkolnego, 

21) opiniowania zezwolenia na indywidualny program nauki lub tok nauki, 

22) opiniowania wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu 

nauczania, 

23) wyrażenia opinii w sprawie przystąpienia ucznia do egzaminu gimnazjalnego  

w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych  

i  możliwości psychofizycznych, jeżeli wcześniej był objęty pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane  
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z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub 

sytuację kryzysową lub traumatyczną, 

24) zgłaszania i opiniowania kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla 

nauczycieli. 

6. Pracą Rady Pedagogicznej kieruje Przewodniczący, którym jest Dyrektor. 

7. Obowiązki członka Rady: 

1) czynne uczestnictwo we wszystkich zebraniach i pracach Rady i Zespołów, do których 

został powołany, oraz w wewnętrznym samokształceniu, 

2) składanie sprawozdań z wykonania przydzielonych mu zadań. 

8. Kompetencje Dyrektora -  Przewodniczącego Rady:  

1) prowadzenie i przygotowanie zebrania Rady Pedagogicznej oraz zawiadomienia 

wszystkich jej członków o terminie zebrania zgodnie z regulaminem Rady, 

2) realizacja uchwał Rady, 

3) tworzenie życzliwej atmosfery i zgodnego współżycia wszystkich członków Rady  

w celu podnoszenia poziomu dydaktycznego i wychowawczego Szkoły, 

4) oddziaływanie na postawę nauczyciela, pobudzanie go do pracy twórczej  

i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

5) dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli, 

6) zapoznawanie Rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawianie 

trybu form ich realizacji, 

7) analizowanie stopnia realizacji uchwał Rady. 

9. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym 

ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje 

 o działalności szkoły. 

 

§ 16 

Samorząd Uczniowski 

1. Wszyscy uczniowie szkoły tworzą Samorząd Uczniowski. 

2. Samorząd wybiera ze swego grona organy wykonawcze. 

3. Zasady wybierania tych organów, ich funkcjonowania, zakres działania i zadania określa 

regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu 

równym, tajnym i powszechnym. 

4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny z postanowieniami Statutu Szkoły. 

5. Organy Samorządu są reprezentantami uczniów wobec Dyrektora, Rady Pedagogicznej, 

nauczycieli i wychowawców w sprawach dotyczących funkcjonowania Szkoły i realizacji 

praw uczniowskich. 

6. Do najważniejszych zadań Samorządu Uczniowskiego należą sprawy: 

1) przedstawienie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej swoich uwag i wniosków 

dotyczących funkcjonowania szkoły i realizacji praw uczniowskich, 

2) kształtowanie umiejętności zespołowego działania i samodzielnego rozwiązywania 

problemów własnych oraz stwarzania warunków do wyzwalania aktywności 

społecznej, mobilizowanie uczniów do jak najlepszego wypełniania obowiązków 

uczniowskich, 

3) przedstawienie propozycji do planu pracy Szkoły, które wynikają z potrzeb  

i zainteresowań uczniów, 

4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących uczniów, udział w formowaniu przepisów 

wewnętrznych Szkoły, regulujących życie społeczności uczniowskiej, 

5) zapoznanie się z programami nauczania, z ich treścią, celami oraz wymaganiami 

wewnętrznego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 

6) przedstawienie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej uwag i wniosków dotyczących 

wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 

7) organizowanie działalności kulturalnej i oświatowej, sportowej i rozrywkowej 

w uzgodnieniu z Dyrektorem, 
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8) przedkładanie Dyrektorowi propozycji personalnych opiekunów Samorządu 

Uczniowskiego. 

7. Szczegółowy zakres zadań oraz zasady funkcjonowania Samorządu określa regulamin. 

 

§ 17 

Rada Rodziców 

1. W szkole działa Rada Rodziców. W jej skład wchodzi po jednym przedstawicielu rad 

oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego 

oddziału. 

2. Rada stanowiąca reprezentację rodziców, wyraża interesy uczniów wobec Dyrektora, Rady 

Pedagogicznej i organów zewnętrznych Szkoły. 

3. Rada Rodziców w realizacji swoich zadań, dla uzyskania jak najlepszych wyników swej 

działalności, współdziała z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną. 

4. Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należą: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczego  

i Programu Profilaktyki Szkoły. 

5. Uchwalanie regulaminu swojej działalności.  

6. Rada Rodziców posiada uprawnienia do: 

1) delegowania przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na 

stanowisko Dyrektora,  

2) oceniania sytuacji oraz stanu Szkoły i występowania do Dyrektora  

i innych organów Szkoły, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły,  

w szczególności w sprawach organizacji zajęć rozwijających zainteresowania 

 i uzdolnienia, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i specjalistycznych 

organizowanych dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

3) wnioskowania o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na 

terenie Szkoły jednolitego stroju,  

4) wnioskowania o dokonanie oceny pracy nauczyciela, 

5) wybór przedstawiciela rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od 

oceny pracy. 

7. Do kompetencji opiniujących Rady Rodziców należą sprawy: 

1) opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we 

wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, 

2) opiniowanie materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych 

oddziałach w danym roku szkolnym, 

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły lub placówki, 

4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora,  

5) opiniowanie podjęcia działalności w Szkole stowarzyszeń lub innych organizacji, 

6) zgoda (na wniosek innych organów Szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia 

przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju i uzgodnienie wzoru tego stroju, 

7) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela 

za okres stażu, 

8) opiniowanie propozycji zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów, 

9) opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu 

nauczania, 

10) opiniowanie ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

8. Szczegółowy zakres działania, zadania, strukturę i zasady funkcjonowania Rady Rodziców 

określa regulamin opracowany i zatwierdzony przez rodziców, na zebraniu ogólnym rad  
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oddziałowych, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby 

rodziców –  członków rad oddziałowych. 

9. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego i programu 

profilaktyki, program ten ustala Dyrektor  w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia 

programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

10. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych 

źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły. 

11. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale z nią 

współpracuje. 

 

 

Rozdział IV 

 

NAUCZYCIELE, WYCHOWAWCY KLAS ORAZ INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 

§ 18 

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników 

obsługi.  

2. Zasady pracy nauczycieli i innych pracowników Szkoły, o których mowa w ustępie 1, 

określają odrębne przepisy. 

 

§ 19 

Nauczyciele 

1. Realizują zadania wynikające z Konstytucji RP, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,  

z postanowień art. 6 ust.1 ustawy – Karta nauczyciela.  

2. Kierują całokształtem poczynań uczniów w procesie zdobywania umiejętności i wiedzy 

oraz  ponoszą odpowiedzialność za jakość i wyniki swej pracy dydaktyczno – 

wychowawczej.  

3. Dbają o rozwój fizyczny i umysłowy uczniów, w szczególności zaś o ich życie, zdrowie  

i bezpieczeństwo.  

4. Dokonują rozpoznania aktualnych potrzeb dzieci i młodzieży, a także ich uzdolnień  

i zainteresowań, stwarzają warunki zaspakajania tych potrzeb oraz rozwoju uzdolnień  

i zainteresowań.  

5. Rzetelnie przygotowują się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, sporządzając plany 

pracy (rozkłady materiałów oraz wymagania na poszczególne oceny), a w kontaktach  

z uczniami sprzyjają rozbudzaniu i wyzwalaniu aktywności poznawczej w toku pracy 

lekcyjnej i pozalekcyjnej.  

6. Często, systematycznie, a także sprawiedliwie, na podstawie jasnych, czytelnych kryteriów  

i mierników ocen, oceniają umiejętności i wiedzę uczniów, będące podstawą 

klasyfikowania i promowania.  

7. Utrzymują stałe i systematyczne kontakty z rodzicami, w celu informowania o postępach 

ich dzieci w nauce oraz zdobywania i przekazywania innych informacji o uczniach.  

8. Realizują inne obowiązki wynikające z przepisów szczegółowych. 

9. Zobowiązani są do natychmiastowego reagowania na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub 

zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów. 

10. Zobowiązani są do zwracania uwagi na osoby postronne przebywające na terenie Szkoły, 

zapytania o cel pobytu i zawiadomienie pracownika obsługi Szkoły lub Dyrektora o fakcie 

przebywania osób postronnych. 

11. Zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia Dyrektora o wszelkich dostrzeżonych 

zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia 

lub życia uczniów. 
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§ 20 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą Zespół Oddziałowy. 

2. Pracą zespołu kieruje Lider Zespołu Oddziałowego powołany przez Dyrektora. 

3. Zadania zespołu obejmują: 

1) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału, 

2) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji zestawu 

programów nauczania, korelowania i integrowania treści nauczania przedmiotów 

pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania, 

3) porozumienie się z pozostałymi nauczycielami w sprawie programu wychowawczego 

klasy w sprawie ich osobistego udziału w takim programie, 

4) analizę możliwości i osiągnięć uczniów po drugim etapie edukacyjnym 

5) poznanie sytuacji rodzinnej ucznia, jego stanu zdrowia, a także predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień danego zespołu klasowego, 

6) dokonywanie ewaluacji śródrocznych i rocznych osiągnięć uczniów, 

7) dbanie o  podnoszenie jakości pracy Szkoły. 

4. Dyrektor może powoływać inne zespoły problemowo-zadaniowe.  

5. Pracą takiego zespołu kieruje Lider powołany przez Dyrektora.  

6. Zespół pracuje według sporządzonego planu, obejmującego rozpatrywany obszar. 

7. W Szkole oprócz Zespołów Oddziałowych funkcjonuje Zespół Wychowawców 

Klasowych. 

 

§ 21 

Wychowawcy 

1. Każdy zespół klasowy ma swojego opiekuna powołanego przez Dyrektora spośród 

nauczycieli pracujących w Szkole, zwanego wychowawcą klasy. 

2. Do najważniejszych zadań wychowawcy klasy należą: 

1) dobra znajomość zespołu klasowego, a także poszczególnych uczniów, ich uzdolnień  

i zainteresowań, sytuacji wychowawczej w rodzinie i warunków bytu,  

2) organizowanie opieki wychowawczej i pomocy materialnej dla uczniów znajdujących 

się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, 

3) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w danej klasie, szczególnie w zakresie 

koordynacji  ilości i jakości prac domowych, terminów repetycji i prac kontrolnych 

dla równomiernego obciążenia uczniów nauką w ciągu tygodnia,  

4) organizowanie opieki dydaktycznej i pomocy dla uczniów mających trudności  

w nauce, w celu uzupełniania braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów,  

5) organizowanie kontaktów nauczycieli z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów 

w celu wymiany informacji o pracy uczniów w procesie zdobywania wiedzy  

i umiejętności, ich osiągnięciach dydaktycznych, występujących trudnościach oraz 

wspólnego szukania środków zaradczych  

6) okazywanie stałej troski o właściwy stosunek uczniów do nauki szkolnej i wspólnie  

z  nauczycielami uczącymi klasie – kształcenie umiejętności samodzielnego 

zdobywania wiedzy,  

7) czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów klasy powierzonej jego 

opiece,  

8) zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania,  

9) stwarzanie warunków dla prawidłowej pracy samorządu klasowego, współdziałanie  

z tym samorządem i udzielanie mu pomocy w realizacji jego zadań, 

10) dbanie o rozwój fizyczny i zdrowie uczniów,  

11) organizowanie życia zbiorowego klasy, szczególnie w zakresie kultury, 

krajoznawstwa i turystyki, rekreacji i wypoczynku, rozrywki i innych form 

zagospodarowania wolnego czasu,  
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12) organizowanie różnorodnych form aktywności społecznej uczniów w szkole  

i środowisku, stopniowe przygotowywanie ich do życia w zbiorowości ludzi dorosłych 

i pełnienie różnorodnych ról społecznych, w szczególności organizowanie wymiany 

poglądów z uczniami na różne tematy z życia codziennego, wyrabianie troski o mienie 

szkolne jako dobro wspólne,  

13) troska o ład i dyscyplinę uczniów, higieną i estetykę klasy,  

14) załatwianie spraw administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej  

z czynnościami służbowymi klasy.  

3. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym realizowany jest projekt 

edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu 

edukacyjnego. 

4. W razie oczywistego naruszenia Statutu i aktów normujących życie Szkoły, reprezentanci 

większości rodziców mają możliwość wystąpienia do Dyrektora o zmianę wychowawcy 

klasy. Dyrektor podejmuje decyzję po wnikliwym rozpatrzeniu sprawy. 

 

§ 22 

Pedagog szkolny 

1. Do zadań pedagoga szkolnego należy pomoc uczniom, nauczycielom, rodzicom  

w szczególności w zakresie: 

1) rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowania przyczyn 

niepowodzeń szkolnych, 

2) określania form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uzdolnionym, 

odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 

3) udzielania różnych form pomocy pedagogicznej uczniom realizującym nauczanie 

indywidualne oraz indywidualny program lub tok nauki, 

4) działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowe, 

5) przestrzeganie przez Szkołę postanowień Konwencji o Prawach Dziecka. 

2. Zadania, o których mowa są realizowane we współpracy z: 

1) Rodzicami, 

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, 

3) nauczycielami i pracownikami innych szkół, 

4) poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

5) poradniami specjalistycznym, 

6) innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

 

§ 23 

Koordynator do spraw bezpieczeństwa 

1. Do zadań szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa należy: 

1) diagnoza pojawiających się w szkole zagrożeń, 

2) inicjowanie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa wszystkich podmiotów 

szkolnych, 

3) analizowanie potrzeb szkoły dotyczących poprawy bezpieczeństwa oraz 

wnioskowanie o podjęcie starań związanych z uzyskaniem wsparcia w celu realizacji 

programów i projektów edukacyjnych promujących bezpieczeństwo, 

4) ocenianie stanu bezpieczeństwa szkoły i przedstawianie wniosków na zebraniach 

plenarnych Rady Pedagogicznej, 

5) opracowanie i przestrzeganie szkolnych procedur postępowania w sytuacjach 

kryzysowych, 

6) podejmowanie działań mających na celu ochronę uczniów przed niepożądanymi 

treściami w Internecie, 

7) stałe monitorowanie zachowania uczniów, 
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8) podejmowanie działań mających na celu kształtowanie umiejętności 

zagospodarowania wolnego czasu, 

9) koordynowanie działań związanych z rozwiązywaniem problemów wychowawczych  

i opiekuńczych. 

2. Koordynator powinien współpracować w szkole z:  

1) Dyrektorem,  

2) wychowawcami klas,  

3) rodzicami,  

4) uczniami. 

3. Koordynator powinien współpracować poza szkołą z:  

1) kuratorium oświaty,  

2) policją,  

3) strażą miejską,  

4)  prokuraturą,  

5)  sądem dla nieletnich lub innymi instytucjami. 

 

§ 24 

Logopeda 

1. Do zadań logopedy należy: 

1) diagnozowanie logopedyczne, 

2) organizowanie pomocy logopedycznej, 

3) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, 

przy ścisłej współpracy z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia 

korekcyjno-kompensacyjne, 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia, 

5) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających  

z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki. 

 

§ 25 

Inni pracownicy Szkoły 

1. Funkcję pomocniczą w Szkole spełniają pracownicy administracji i obsługi. 

2. Pracowników wymienionych w ust. 1 zatrudnia Dyrektor na zasadach przewidzianych  

w powszechnym prawie pracy. 

3. Pracownicy wymienieni w ust. 1  realizują zadania na podstawie indywidualnych zakresów 

zadań, uprawnień i odpowiedzialności ustalonych przez Dyrektora. 

4. Pracownik Szkoły zobowiązany jest do  zwracania uwagi na osoby postronne 

wchodzących na teren Szkoły, zapytania o cel pobytu i zawiadomienia o tym  fakcie 

Dyrektora lub skierowania  do Dyrektora. 

5. Pracownik Szkoły zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Dyrektora  

o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub 

stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów. 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V 

 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

 

§ 26 
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1. W skład Szkoły wchodzą: 

1) Zasoby materialne, tj. składniki majątkowe Szkoły będące jej własnością. 

2) Zasoby ludzkie, tj. pracownicy Szkoły, uczniowie oraz inne osoby związane  

z działalnością Szkoły. 

3) Zasoby finansowe stanowiące źródło pokrycia potrzeb Szkoły. 

 

§ 27 

1. Zasady ewidencji i gospodarowania składnikami majątkowymi określają odrębne przepisy. 

 

§ 28 

1. W strukturze Szkoły funkcjonuje biblioteka szkolna, z której korzystają także uczniowie 

Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Gromniku. 

2. Biblioteka szkolna wraz z czytelnią służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, doskonalenia pracy nauczyciela, popularyzowaniu 

wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

3. W bibliotece znajduje się internetowe centrum multimedialne dla uczniów. 

4. Z biblioteki - zgodnie z jej Regulaminem - mogą korzystać uczniowie, nauczyciele  

i pozostali pracownicy Szkoły oraz rodzice; inne osoby za zgodą Dyrektora. 

5. Biblioteka szkolna umożliwia: 

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów, 

2) wypożyczanie księgozbioru i korzystanie z niego w czytelni, 

3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów, 

4) korzystanie z komputerów z dostępem do Internetu, 

5) nieodpłatne wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów  edukacyjnych, 

mających postać papierową i przekazywanie uczniom materiałów ćwiczeniowych bez 

obowiązku zwrotu zgodnie z Regulaminem wypożyczania i przekazywania 

podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych uczniom Szkoły 

Podstawowej im. W. Witosa oraz Gimnazjum Publicznego im. Orląt Lwowskich  

w Gromniku. 

6.  Do ewidencjonowania materiałów bibliotecznych odpowiednie zastosowanie ma 

rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29 października 2008 r. 

w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205, poz. 

1283). 

7. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po 

ich zakończeniu. 

8. Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych. 

9. Do zakresu działania nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy: 

1) gromadzenie, opracowywanie i selekcja zbiorów, 

2) prowadzenie katalogów książek, 

3) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i popularyzowanie wartościowej literatury, 

4) wypożyczanie i egzekwowanie zwrotu książek,  

5) współpraca z nauczycielami poszczególnych przedmiotów i zajęć edukacyjnych, 

6) nawiązanie współpracy z biblioteką publiczną i pedagogiczną, 

7)  propagowanie różnych imprez czytelniczych (np. konkursy czytelnicze, wieczorki 

literackie), 

8) przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa uczniów, 

9) prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej, 

10) określenie godzin wypożyczania książek. 

 

§ 29 

1. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich w Szkole regulują odrębne przepisy w sprawie 

organizacji roku szkolnego. 
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2. Terminy te są każdorazowo podawane przez Dyrektora zarządzeniem w sprawie 

kalendarza roku szkolnego do wiadomości: nauczycielom, rodzicom, uczniom, innym 

pracownikom szkoły.  

3. Szczegółową organizację szkoły w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny 

szkoły opracowany przez Dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku. 

4. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja 

każdego roku. 

 

§ 30 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy  

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, określonych planem nauczania i podstawą programową dla danego etapu 

kształcenia.  

2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor na pisemny wniosek rodziców, wniesiony 

najpóźniej do dnia 15 sierpnia przenosi ucznia do innej klasy uwzględniając: 

1) możliwości lokalowe Szkoły, 

2) równą liczbę dziewcząt i chłopców w oddziałach. 

3. Uczeń mieszkający poza obwodem Szkoły może być przyjęty do klasy II i III na wniosek 

rodziców.  

4. W przypadku niezgodności nauczanych przedmiotów przeniesienie będzie możliwe po 

złożeniu egzaminu klasyfikacyjnego obejmującego treści poprzednich klas z danego 

przedmiotu. 

5. Przeniesienia w ramach oddziałów równoległych w gimnazjum następują na początku roku 

szkolnego po spełnieniu warunków wymienionych w ust. 2. 

6. Każdy oddział klasowy posiada swojego opiekuna zwanego dalej wychowawcą, którego 

przydziela Dyrektor. 

7. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby 

nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

8. Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmuje się: 

1) z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum, 

2) na wniosek rodziców – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza 

obwodem szkoły, w przypadku gdy Gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami. 

W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły jest większa 

niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje Gimnazjum, kandydatów można przyjąć 

uwzględniając kryteria: 

1) co najmniej dobra ocena zachowania; 

2) średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej; 

3) liczba punktów uzyskanych na sprawdzianie w klasie VI; 

4) inne szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej. 

9. Laureaci konkursów o zasięgu co najmniej wojewódzkim, których program obejmuje  

w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, 

przyjmowani są do Gimnazjum niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. 9. 

10. Rodzice uczniów przyjętych spoza obwodu Szkoły są zobowiązani zapewnić dowóz dzieci 

do Szkoły. 

11. Kandydaci do klas pierwszych składają dokumenty w sekretariacie Zespołu Szkół  

w Gromniku ul. Witosa 4. 

12. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie: 

1) w przypadku uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły zgłoszenie (na druku 

wydanym w sekretariacie lub pobranym ze strony internetowej Szkoły), 

2) w przypadku uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły wniosek (na druku 

wydanym w sekretariacie lub pobranym ze strony internetowej Szkoły), 
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3) podpisaną fotografię 30x40 mm, 

4) odpis aktu urodzenia, 

5) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

6) zaświadczenie o wyniku sprawdzianu po klasie VI, 

7) posiadane dokumenty potwierdzające dostosowania form i metod pracy (opinie, 

orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznych), 

8) zaświadczenie stwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu 

co najmniej wojewódzkim.  

13. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjno – 

Kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków. 

14. Dyrektor ustala termin posiedzenia Komisji. 

15. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna: 

1) przeprowadza postępowanie rekrutacyjno – kwalifikacyjne zgodnie z kryteriami 

określonymi w regulaminie, 

2) ogłasza listę kandydatów przyjętych do Szkoły z podziałem na klasy, 

3) rozstrzyga w sprawach nieuregulowanych i nierozstrzygniętych w szczegółowych 

przepisach, 

4) sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego. 

16. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Dyrektora w terminie 7 dni od ogłoszenia 

wyników rekrutacji. 

17. Terminy postępowania rekrutacyjnego do gimnazjum określa Dyrektor każdorazowo na 

początku roku szkolnego. 

18. Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego Dyrektor podaje do wiadomości przydział 

uczniów  do oddziałów klasy pierwszej. 

19. Przy przydziale uczniów do poszczególnych oddziałów uwzględnia się: 

1) poziom opanowania języka obcego nowożytnego (język angielski, język niemiecki); 

2) równomierną liczbę dziewcząt i chłopców w poszczególnych oddziałach; 

3) miejsce zamieszkania ucznia. 

 

§ 31 

1. Przy nauczaniu niektórych przedmiotów oddziały mogą się dzielić na mniejsze grupy: 

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

zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia 

ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, 

2) podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych w oddziałach 

liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń laboratoryjnych w oddziałach 

liczących powyżej 30 uczniów, 

3) podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z informatyki w oddziałach liczących 

powyżej 24 uczniów, chyba, że ilość stanowisk komputerowych w pracowni 

komputerowej jest mniejsza niż ilość uczniów w oddziale, 

4) w przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 

uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust 2, można dokonać za 

zgodą organu prowadzącego szkołę, 

5) zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 

uczniów. 

 

§ 32 

1. Organizacje stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych  

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na 

podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy. 

 

§ 33 
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1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone  

w systemie klasowo-lekcyjnym.  

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując tygodniowy 

czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania. 

 

§ 34 

1. W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne – 

pięciominutowe, piętnastominutowe oraz dwudziestominutowe. 

 

§ 35 

1. Obecność uczniów na zajęciach jest obowiązkowa. 

 

§ 36 

1. Dla rozwijania uzdolnień uczniów i zainteresowań uczniów w Szkole organizowane są 

różne formy zajęć pozalekcyjnych. Są to np.: koła zainteresowań: artystyczne, techniczne, 

sportowe i inne, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym  

w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych. 

 

§ 37 

1. Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych jest dobrowolny. 

 

§ 38 

1. Pracą lekcyjną i pozalekcyjną kierują nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz 

opiekunowie prowadzący zajęcia. 

 

§ 39 

1. Podczas nauki szkolnej każdy uczeń podlega systematycznej i częstej ocenie w zakresie 

zdobywania wiedzy i nabywanych umiejętności. 

 

§ 40 

1. Rok szkolny dzieli się na półrocza kończone klasyfikacją uczniów. Klasyfikacja na koniec 

półrocza stanowi podstawę do podjęcia decyzji o promowaniu uczniów do klasy 

programowo wyższej lub pozostawienie w tej samej klasie na rok drugi. Zasady 

klasyfikacji określa Wewnątrzszkolny System Oceniania. 

 

§ 42 

1. Do realizacji celów statutowych Szkoła zapewnia możliwość korzystania z pomieszczeń 

do nauki z niezbędnym wyposażeniem, biblioteki, świetlicy, zespołu urządzeń sportowych  

i rekreacyjnych oraz pomieszczeń administracyjno-gospodarczych. 

 

§ 43 

1. Do realizacji celów statutowych Szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia: 

1) klasopracownie, 

2) sekretariat wspólny dla Zespołu, 

3) gabinet Dyrektora Zespołu Szkół w Gromniku, 

4) gabinet pedagoga i logopedy wspólny dla Zespołu, 

5) pokój nauczycielski, 

6) świetlicę i stołówkę wspólnie ze Szkołą Podstawową im. W. Witosa w Gromniku  

i ZSOiZ w Gromniku 

7) bibliotekę i czytelnię wspólną dla Zespołu, 

8) pracownię komputerową wspólnie ze Szkołą Podstawową im. W. Witosa  

w Gromniku,, 
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9) sale gimnastyczne wspólnie ze Szkołą Podstawową im. W. Witosa w Gromniku  

i ZSOiZ w Gromniku, 

10) gabinet pielęgniarki szkolnej, wspólnie ze Szkołą Podstawową im. W. Witosa  

w Gromniku, 

11) archiwum wspólne dla Zespołu. 

§ 44 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

1. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości 

psychofizycznych i  rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

uczniów, wynikających z: 

1) wybitnych uzdolnień, 

2) niepełnosprawności, 

3) niedostosowania społecznego, 

4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

5) specyficznych trudności w uczeniu się, 

6) zaburzeń komunikacji językowej, 

7) choroby przewlekłej, 

8) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

9) z niepowodzeń edukacyjnych, 

10) zaniedbań środowiskowych, 

11) trudności adaptacyjnych związanych ze zmianą środowiska edukacyjnego, 

12) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi. 

2. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom  

i nauczycielom. 

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu 

i zaspakajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega 

na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  

i dydaktycznych i rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia 

efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

6. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem Dyrektora. 

7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, nauczyciele 

wychowawcy oraz specjaliści. 

8. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we  

współpracy z: 

1) rodzicami uczniów, 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi, 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli, 

4) innymi szkołami i placówkami, 

5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny  

i dzieci. 

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: 

1) ucznia, 

2) rodziców ucznia, 

3) nauczyciela, 

4) wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem, 

5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej. 

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 
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3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych, innych zajęć o charakterze terapeutycznym. 

4) porad i konsultacji. 

11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest rodzicom uczniów i nauczycielom  

w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

12. Liczba uczniów zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia wynosi 

do 8 uczniów, korekcyjno-kompensacyjnych do 5 uczniów, zajęć logopedycznych do  

4 uczniów, zajęć socjoterapeutycznych do 10 uczniów.  

13. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

należy do wychowawcy klasy i pedagoga, których obowiązkiem jest współpraca  

z rodzicami oraz – w zależności od potrzeb – z nauczycielami, specjalistami i poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną. 

 

§ 45 

Zasady rozwiązywania konfliktów 

1. W przypadku zaistnienia sporów między organami Szkoły podejmuje się działania  

umożliwiające ich rozwiązanie wewnątrz Szkoły. 

2. Rozstrzyganie konfliktów winno odbywać się w oparciu o przepisy prawa, biorąc pod uwagę 

dobro Szkoły i uczniów, z zachowaniem zasady obiektywizmu i partnerstwa. 

3. Konflikt nauczyciel – rodzic. Jeżeli bezpośrednia rozmowa rodzica z nauczycielem nie 

rozwiąże problemu, rodzic zgłasza sprawę wychowawcy. Wychowawca rozmawia  

z nauczycielem, wyjaśnia sprawę, przekazuje swoje stanowisko rodzicom. Może korzystać 

z pomocy pedagoga. W przypadku braku zadowalającego rozwiązania zgłasza sprawę 

Dyrektorowi. 

4. Konflikt nauczyciel – nauczyciel. Strona poszkodowana może bezpośrednio zwrócić się do 

strony przeciwnej z prośbą o wyjaśnienie. Może także poprosić o pomoc mediatora lub 

zgłosić sprawę  pedagogowi. Pedagog wyjaśnia sprawę z obiema stronami i stara się 

znaleźć satysfakcjonujące obie strony rozwiązanie. Jeśli to także okaże się niemożliwe, 

zgłasza sprawę  Dyrektorowi. 

5. Konflikt uczeń – nauczyciel. Przy rozstrzyganiu sytuacji konfliktowych między uczniem  

a nauczycielem trzeba wziąć pod uwagę właściwości osobowości i postawy 

interpersonalnej nauczyciela i ucznia. Gdy przyczyny konfliktu tkwią w uczniu, w jego 

niewłaściwej postawie względem nauczyciela lub własnych obowiązków, jest potrzebna 

nie tyle przewidziana w Statucie kara, co perswazja i doprowadzenie do zrozumienia przez 

ucznia błędu. Sprawę wyjaśnia wychowawca klasy po wysłuchaniu obu stron.  

W przypadku niezbyt dużej rangi konfliktu stara się doprowadzić do zadowalającego obie 

strony rozwiązania. Jeśli to jest niemożliwe, wychowawca może skorzystać z pomocy 

pedagoga, a w ostateczności Dyrektora. 

6. Konflikt uczeń – uczeń. Problemy tego rodzaju rozwiązuje wychowawca klasy  

z ewentualną pomocą pedagoga. Powiadomienie o konflikcie rodziców uczniów 

pozostawia się do dyspozycji wychowawcy. 

7. Spory pomiędzy Dyrektorem a Radą Pedagogiczną rozstrzygane są na zebraniach Rady 

Pedagogicznej. 

8. Spory pomiędzy Dyrektorem a Radą Rodziców rozstrzygane są na zebraniach zarządu  

Rady Rodziców z udziałem Dyrektora. 

9. Spory pomiędzy Dyrektorem a Samorządem Uczniowskim rozstrzygane są między 

wybranymi przez Samorząd Uczniowski przedstawicielami a Dyrektorem w obecności 

opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

10. Spory pomiędzy Radą Pedagogiczną a Samorządem Uczniowskim rozstrzygane są na 

wspólnym zebraniu z udziałem wybranych przez Radę Pedagogiczną nauczycieli, 

przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego oraz pedagoga lub Dyrektora. 
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ROZDZIAŁ VI 

 

RODZICE I UCZNIOWIE SZKOŁY, PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

 

§ 46 

Rodzice 

1. Bezwzględny priorytet w wychowaniu dziecka ma dom rodzinny. 

2. Rodzice mają prawo do decydowania o procesie wychowania dziecka również w Szkole. 

3. Rodzice za pośrednictwem Dyrektora, wychowawcy lub innego nauczyciela mają prawo do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie i całej 

Szkole, 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w Wewnątrzszkolnym Systemie 

Oceniania, 

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów  

i przyczyn trudności w nauce, 

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych 

dzieci. 

4. Rodzice mają obowiązek: 

1) brać udział w wyznaczonych spotkaniach z wychowawcą, 

2) systematycznie usprawiedliwiać (w ciągu 7 dni) każdą nieobecność ucznia   

w formie ustalonej z wychowawcą klasy, 

3) wspomagać szkołę w kształtowaniu właściwych postaw uczniów, 

4) uczestniczyć w tworzeniu pozytywnego wizerunku Szkoły, 

5) informować Szkołę o chorobach ucznia, które mogą zagrażać jego życiu i zdrowiu.    

 

 

§ 47 

Uczeń ma prawo do: 

1. Bezpłatnego korzystania z usług oświatowych organizowanych i prowadzonych przez 

Szkołę. 

2. Bezpłatnego korzystania z pomieszczeń szkolnych, urządzeń, sprzętu i pomocy 

naukowych oraz księgozbioru bibliotecznego w toku nauki szkolnej i zajęć pozalekcyjnych 

organizowanych przez szkołę. 

3. Bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych 

przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w zakresie kształcenia ogólnego: 

1) od roku szkolnego 2015/2016 – uczniowie klas I, 

2) od roku szkolnego 2016/2017 – uczniowie klas I i II, 

3) od roku szkolnego 2017/2018 – uczniowie klas I, II i III. 

Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 

edukacyjnych określa Dyrektor, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej 

trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów, 

4. Bezpiecznych i higienicznych warunków nauki zgodnie z wymogami BHP i ochrony 

przeciwpożarowej. 

5. Prawidłowo zorganizowanego procesu kształcenia zapewniającego aktywne uczestnictwo  

w procesie zdobywania wiedzy ni umiejętności, zaspokajania jego aspiracji edukacyjnych 

oraz rozwoju uzdolnień i zainteresowań. 

6. Systematycznej i częstej, jawnej i sprawiedliwej, w oparciu o czytelne kryteria i mierniki, 

oceny swych wiadomości i umiejętności. 

7. Ochrony i poszanowania własnej godności oraz ochrony przed przemocą, uzależnieniami, 

demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej. 

8. Zgłaszania swojemu wychowawcy, pedagogowi lub rzecznikowi praw ucznia: 
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1) niezadowolenia z osiąganych wyników dydaktycznych i wnioskowania o ponowne ich 

ustalenie, 

2) zaistniałych faktów, które odbiera jako zagrożenie swojej godności lub swego 

bezpieczeństwa. 

9. Zgłaszania za pośrednictwem swych przedstawicieli Dyrektorowi swojego sprzeciwu 

wobec oceny szkolnej, jeśli uznaje ją za krzywdzącą. 

10. Swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, a w szczególności dotyczących 

wyznawanej religii, a także życia szkolnego w sposób nienaruszający dobra osobistego. 

11. Wszelkich form opieki socjalnej i wychowawczej organizowanej w Szkole i poza nią. 

12. Bezpłatnego korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego  

w związku z nauką i pobytem w Szkole. 

13. Swobodnego zrzeszania się w organizacjach dziecięcych i młodzieżowych legalnie 

działających w szkole, w samorządzie klasowym i szkolnym oraz za ich pośrednictwem 

wpływania na działalność szkoły. Cele, zadania i formy działania tych organizacji 

określają odrębne przepisy. 

 

§ 48 

Nagrody 

1. Ucznia można nagrodzić za: 

1) wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe i artystyczne, 

2) wzorową postawę uczniowską, 

3) reprezentowanie Szkoły w olimpiadach, konkursach i zawodach, 

4) działalność na rzecz społeczności lokalnej i ochrony środowiska naturalnego. 

2. Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są: 

1) pochwała wychowawcy wobec całej klasy, 

2) pochwała wychowawcy lub Dyrektora wobec uczniów Szkoły, 

3) list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców , 

4) dyplom uznania od Dyrektora, 

5) nagroda rzeczowa od wychowawcy lub Dyrektora, 

3. Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić 

o przyznaniu nagrody w innej formie. 

4. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę. 

5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej,  

z tym,  że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego. 

6. Na świadectwie szkolnym wypisuje się następujące osiągnięcia: 

1) konkursy i olimpiady przedmiotowe od etapu rejonowego od 3  miejsca wzwyż, 

2) konkursy artystyczne od etapu powiatowego od 3 miejsca wzwyż, 

3) zawody sportowe od etapu powiatowego od 3 miejsca wzwyż  – drużynowo lub 

indywidualnie, 

4) inne konkursy od etapu powiatowego od 3 miejsca wzwyż, 

5) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny). 

 

§ 49 

Uczeń ma obowiązek: 

1. Zachowywać się  zgodnie z postanowieniami Statutu. 

2. Systematycznie uczęszczać do Szkoły na zajęcia lekcyjne, wynikające z planu zajęć, 

przybywać na nie punktualnie oraz przynosić wszystkie niezbędne indywidualne środki 

dydaktyczne i przybory szkolne. Mimo spóźnienia się na zajęcia, uczeń zobowiązany jest 

do przybycia do sali, w której odbywają się zajęcia.  

3. Uczyć się systematycznie, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych 

organizowanych przez szkołę dla uczniów, pracować nad własnym rozwojem fizycznym  

i intelektualnym, rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania. 
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4. Aktywnie włączać się do życia społecznego w klasie  oraz całej zbiorowości uczniowskiej 

Szkoły. 

5. Sumiennie wykonywać polecenia Dyrektora i innych osób pełniących funkcje kierownicze  

w Szkole, nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników Szkoły. 

6. Okazywać szacunek przełożonym, nauczycielom i wychowawcom, innym pracownikom 

Szkoły oraz uczniom Szkoły. 

7. Godnie reprezentować Szkołę w kontaktach z pozaszkolnym środowiskiem społecznym  

i przyrodniczym. 

8. Właściwie zachowywać się w trakcie zajęć edukacyjnych: ma obowiązek zachowywać 

podczas lekcji należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos tylko po 

upoważnieniu go do tego przez nauczyciela. 

9. Dbać o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu. 

10. Dbać o piękno mowy ojczystej. 

11. Podporządkowywać się zarządzeniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej, nauczycielom oraz 

ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego. 

12. Przestrzegać zasad współżycia społecznego: 

1) uczeń okazuje szacunek dorosłym i kolegom, 

2) przeciwstawia się przejawom wulgaryzmu i brutalności, 

3) szanuje poglądy i przekonania innych, 

4) szanuje godność i wolność drugiego człowieka, 

5) zachowuje tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych  

w zaufaniu, chyba, że szkodziłby ogółowi, zdrowiu, czy życiu. 

13. Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów: 

1) uczeń nie pali tytoniu i nie pije alkoholu, 

2) nie używa narkotyków ani innych środków odurzających, 

3) zachowuje czysty i schludny wygląd. 

14. Przestrzegać wymagań dotyczących stroju szkolnego: 

1) uczniowie mają obowiązek przychodzić do Szkoły w stroju stosownym, czystym 

i schludnym, 

2) w Szkole zakazuje się noszenia przesadnych ozdób, ekstrawaganckich fryzur, nie jest 

dozwolony makijaż, farbowanie włosów, malowanie paznokci, zakładanie tipsów, 

3) dozwolona jest skromna biżuteria, noszona przez dziewczęta, 

4) podczas uroczystości szkolnych i państwowych obowiązuje strój galowy; dla 

dziewczynek granatowa lub czarna spódniczka lub sukienka, biała bluzka, dla 

chłopców czarne lub granatowe spodnie i biała koszula, 

5) w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, na terenie Szkoły uczniów obowiązuje  

noszenie obuwia zmiennego tekstylnego, 

6) na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje podkoszulek gimnastyczny, krótkie 

spodenki lub dres oraz obuwie sportowe. 

15. Przestrzegać  zakazu wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie Szkoły w czasie zajęć szkolnych, przerw śródlekcyjnych, przed 

i po zajęciach z wyjątkiem zabaw, dyskotek i wycieczek; uczniów obowiązuje 

bezwzględny zakaz nagrywania i filmowania na terenie Szkoły; w przypadku użycia przez 

ucznia telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego nauczyciel ma 

prawo odebrać używane urządzenie i przekazać je do sekretariatu; odebrane przedmioty 

odzyskuje rodzic; Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za posiadany przez ucznia telefon 

komórkowy i inne urządzenia elektroniczne jak również wartościowe przedmioty;  

w ważnych przypadkach uczeń ma możliwość skorzystania z telefonu stacjonarnego  

w sekretariacie.  

16. Troszczyć się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz; za 

zniszczone mienie Szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice, którzy 

zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy 

albo koszty zakupu nowego mienia. 
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§ 50 

Kary 

1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom,  

o których mowa w § 49 uczeń może zostać ukarany: 

1) upomnieniem wychowawcy klasy, 

2) pozbawieniem pełnionych w klasie funkcji, 

3) upomnieniem lub naganą Dyrektora, 

4) pozbawieniem pełnionych funkcji na forum Szkoły,  

5) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, 

6) zawieszeniem prawa do reprezentowania szkoły w konkursach, turniejach i zawodach 

sportowych. 

2. Dyrektor może również wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia 

do innej szkoły. 

3. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą 

być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia. 

4. Kary, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 pkt 1) i 2), nakłada Dyrektor. 

1) obniżenie oceny zachowania nie jest karą, a konsekwencją niewłaściwego zachowania, 

2) kary nie mogą być stosowane łącznie. 

5. O nałożonej karze informuje się rodziców z wyjątkiem upomnień udzielanych  

w trybie natychmiastowym. 

6. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwołanie 

może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której mowa w ust. 5. 

7. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. 

Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne. 

8. Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Przepisy ust. 6 i ust. 7 stosuje się odpowiednio z tym, że przed podjęciem rozstrzygnięcia 

Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej. 

9. Uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej szkoły za szczególnie rażące naruszenie 

szkolnych obowiązków i postanowień Statutu. 

10. Zastosowanie kary, o której mowa w ust. 9 następuje w szczególności, jeżeli uczeń: 

1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innej osobie, 

2) dopuścił się kradzieży lub niszczenia mienia, 

3) wchodzi w kolizję z prawem, 

4)  w stanie nietrzeźwym uczestniczył w zajęciach organizowanych prze Szkołę, 

5) demoralizuje innych uczniów. 

11. Można odstąpić od wystąpienia o zastosowanie kary przewidzianej w pkt. 9,  

w okolicznościach określonych w ust. 10, za poręczeniem właściwego zachowania ucznia, 

udzielonym przez nauczyciela, organ Samorządu Uczniowskiego albo Radę Rodziców. 

12. Tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 9 i ust. 10 określają odrębne 

przepisy. 

 

ROZDZIAŁ VII 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

 

§ 51 

Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2) zachowanie ucznia. 

2. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:  

1) bieżące, 

2) klasyfikacyjne: śródroczne i roczne, 
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3) końcowe. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole 

programów nauczania, uwzględniających tę podstawę. 

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

 

§ 52 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne 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 samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

4) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej, 

6) monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego 

osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu sie, poprzez wskazanie, co 

uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, według skali, o której mowa w § 72 oraz § 62 ust. 2, 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której 

mowa w § 72 oraz § 62 ust. 2, 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 

i trudnościach ucznia w nauce. 

 

§ 53 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o: 

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. 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 
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2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

 

§ 54 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę. 

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców, sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne 

oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi 

lub jego rodzicom: 

1) prace pisemne z przedmiotu udostępnia nauczyciel tego przedmiotu po wcześniejszym 

ustaleniu terminu z uczniem lub jego rodzicem; 

2) dokumentację dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w § 81  

i egzaminu poprawkowego, o którym mowa w § 85 oraz inną dokumentację dotyczącą 

oceniania udostępnia Dyrektor w sekretariacie szkoły po wcześniejszym ustaleniu 

terminu z uczniem lub jego rodzicem. 

 

§ 55 

1. Wymagania edukacyjne, dostosowuje się 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, 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. 

 

§ 56 

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy  

w szczególności 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. 

 

§ 57 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki na 

podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, 

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

2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony”. 

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 
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wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii.  

4. Dyrektor szkoły 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.  

5. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w pkt.3, uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

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

 

§ 58 

1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu 

edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, 

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

z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.  

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie  

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

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

§ 59 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne jest procesem, w którym wyróżnia się: 

1) ocenianie bieżące, polegające na ocenianiu cząstkowym osiągnięć edukacyjnych 

ucznia na bieżąco i systematycznie; przyjmuje się następujące sposoby sprawdzania 

osiągnięć edukacyjnych ucznia: 

a) pisemne prace klasowe, 

b) pisemne sprawdziany wiadomości i umiejętności, 

c) testy, 

d) kartkówki, 

e) odpowiedzi ustne, 

f) zadania praktyczne (dotyczy: informatyki, wychowania fizycznego, plastyki, 

zajęć artystycznych i zajęć technicznych), 

g) osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i olimpiadach; 

2) klasyfikację śródroczną, 

3) klasyfikację roczną, 

4) klasyfikację końcową. 

 

§ 60 

1. Szczegółowych informacji o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego 

programu oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, rodzice mogą 

zasięgnąć osobiście u nauczyciela danego przedmiotu.  

 

§ 61 

1. Praca dydaktyczno – wychowawcza prowadzona jest w szkole w ciągu roku szkolnego 

podzielonego na dwa półrocza. 

2. Klasyfikację śródroczną ustala się do rozpoczęcia ferii zimowych, nie później niż do  

31 stycznia. 

3. Konkretny termin klasyfikacji ustala dyrektor szkoły. 
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§ 62 

1. Nauczyciele ustalają kryteria wymagań w przyjętej 6-cio stopniowej skali ocen bieżących, 

śródrocznych i rocznych oraz informują o nich uczniów na początku roku szkolnego. 

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustala się w stopniach 

według następującej skali: 

1) stopień celujący - 6; 

2) stopień bardzo dobry - 5; 

3) stopień dobry - 4; 

4) stopień dostateczny - 3; 

5) stopień dopuszczający - 2; 

6) stopień niedostateczny - 1. 

3. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla 

uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są 

ocenami opisowymi. 

4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

5. Ocena stopnia opanowania wiedzy i umiejętności przedmiotowych powinna być 

dokonywana według przedstawionych na początku roku szkolnego szczegółowych 

wymagań edukacyjnych i form sprawdzania osiągnięć opracowanych przez nauczycieli 

przedmiotu oraz Zespoły Oddziałowe. 

 

§ 63 

1. Uczeń, w przypadku nieobecności na zajęciach lub uzyskania oceny niedostatecznej, 

zobowiązany jest do uzupełnienia partii materiału, sprawdzianów, ćwiczeń, ważnych dla 

realizacji celów edukacyjnych w terminie do dwóch tygodni. W przypadku zdarzeń 

losowych lub długotrwałej choroby termin ustala nauczyciel przedmiotu.   

 

§ 64 

1. W szkole stosowane są następujące sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności: 

1) pisemne prace klasowe, kartkówki, 

2) odpowiedzi ustne, 

3) konkursy, 

4) wytwory pracy, 

5) testy sprawnościowe. 

 

Szczegółowe zasady organizacji form oceniania 

 

§ 65 

1. Prace klasowe (klasówki, testy): 

1) są zapowiadane co najmniej na tydzień przed terminem, 

2) są jedyną formą sprawdzania wiadomości z danego przedmiotu w danym dniu, 

3) w razie nieobecności nauczyciela w dniu klasówki lub testu termin należy ponownie 

uzgodnić z klasą, przy czym nie obowiązuje tydzień wyprzedzenia, 

4) w jednym tygodniu w klasie mogą być przeprowadzone trzy całogodzinne formy 

sprawdzenia wiadomości i umiejętności, 

5) nauczyciel ma obowiązek sprawdzenia i okazania uczniowi klasówki (testu)  

w terminie do dwóch tygodni od jej napisania; do tego czasu nie wlicza się okresu 

nieobecności w szkole nauczyciela lub klasy. 

2. Kartkówki: 

1) są formą sprawdzenia wiadomości wszystkich uczniów jednocześnie z ostatniej 

jednostki tematycznej lub ostatnich trzech lekcji,  

2) w zależności od specyfiki przedmiotu, trwają do 20 minut, 

3) mogą być niezapowiadane, 
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4) zgłoszenie nieprzygotowania przed lekcją zwalnia ucznia z pisania kartkówki. 

3. Pisemne prace domowe: 

1) uczeń ma obowiązek odrobienia zadania domowego (w formie pisemnej pracy 

domowej) i zaprezentowania go w terminie uzgodnionym z nauczycielem,  

2) uczeń ma obowiązek zgłoszenia braku zadania, częste braki zadań domowych 

świadczą o stosunku ucznia do obowiązków szkolnych i mają wpływ na ocenę  

z zachowania, 

3) nauczyciel ma obowiązek sprawdzenia oddanej pracy długoterminowej w ciągu trzech 

tygodni;  

4. Odpowiedzi ustne: 

1) są tradycyjną formą sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów, 

2) nauczyciel języka obcego powinien wśród ocen bieżących uwzględnić sprawdzenie 

osiągnięć uczniów w zakresie poszczególnych umiejętności: 

a) rozumienia tekstu czytanego, 

b) rozumienia tekstu słyszanego, 

c) sprawności językowo – gramatycznej, 

d) wypowiedzi na zadany temat. 

5. Konkursy i olimpiady: 

1) laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu regionalnym lub wojewódzkim oraz 

laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, otrzymuje z danych 

zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną,  

2) uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu regionalnym lub 

wojewódzkim, 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 

6. Wytwory pracy: 

1) ocenia się według kryteriów ustalonych przez danego nauczyciela. 

7. Testy sprawnościowe: 

1) służą do określenia poziomu i postępu w sprawności i wydolności fizycznej ucznia, 

2) postępy premiowane są oceną według kryterium podanego przez nauczyciela. 

 

§ 66 

1. Sprawdzoną i ocenioną pisemną pracę kontrolną, na prośbę ucznia lub jego rodziców, 

nauczyciel ma obowiązek okazać zainteresowanym. Szczegółowe zasady udostępniania 

prac określa nauczyciel na początku roku szkolnego. Prawo do wglądu trwa do końca 

bieżącego roku szkolnego. 

 

§ 67 

1. Uczeń ma prawo: 

1) zgłoszenia nieprzygotowania do  przedmiotu  na  lekcjach bez podania przyczyny  

według zasad określonych w Przedmiotowym Systemie Oceniania (PSO) danego 

przedmiotu; nie dotyczy zapowiadanych lekcji powtórzeniowych ustnych i pisemnych; 

zgłoszenie nieprzygotowania zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnej, ale nie zwalnia 

ucznia z aktywnego udziału w lekcji bieżącej, 

2) uzyskania wyjaśnień w zakresie popełnionych błędów, 

3) wglądu w swoją pracę, 

4) otrzymania uzasadnienia oceny przez nauczyciela. 

 

§ 68 

1. Uczeń, który ma dwie godziny nieusprawiedliwione z danego przedmiotu, traci prawo do 

zgłoszenia nieprzygotowania z niego. 

2. Zgłoszenie nieprzygotowania przez ucznia dopiero po wywołaniu go do odpowiedzi 

skutkuje oceną niedostateczną. 
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§ 69 

1. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali: 

 

STOPIEŃ 

 

OZNACZENIE CYFROWE 

 

SKRÓT LITEROWY 

 celujący 

 

6 

 

cel 

 plus bardzo dobry 

 

+5 

 

+bdb 

 bardzo dobry 

 

5 

 

bdb 

 plus dobry 

 

+4 

 

+db 

 dobry 

 

4 

 

db 

 plus dostateczny 

 

+3 

 

+dst 

 dostateczny 

 

3 

 

dst 

 plus dopuszczający 

 

+2 

 

+dp 

 dopuszczający 

 

2 

 

dp 

 niedostateczny 

 

1 

 

ndst 

  

2. W dzienniku lekcyjnym mogą pojawić się dodatkowo wpisy: „np”– nieprzygotowany. 

3. Przy pracach pisemnych (testy, klasówki, sprawdziany, kartkówki) stosuje się procentowe 

obliczanie punktów z przypisanymi ocenami:  

0-29 %– niedostateczny 

30-49 % – dopuszczający 

50-74 % – dostateczny 

75-89 % – dobry 

90-100 % - bardzo dobry 

 

Skala ocen, zasady klasyfikacji śródrocznej i rocznej 

 

§ 70 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania 

ucznia oraz ustaleniu– śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  

i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

1) klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć 

edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,  

z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów i zachowania 

ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  

i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

2. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym 

roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa § 72 ust. 1 i § 76 

ust. 3 

1) klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń 

zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym 

dla ucznia i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

§ 71 
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1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną  

i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. 

3. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na 

promocję do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły.  

 

§ 72 

1. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się 

w stopniach według następującej skali: 

  

STOPI STOPIEŃ 

Ń 

 

OZNACZENIE CYFROWE 

OZNACZENIE  CYFROWE 

 

SKRÓT LITEROWY 

SKRÓT  LITEROWY 

 

celujący 

 

6 

 

cel 

 bardzo dobry 

 

5 

 

bdb 

 dobry 

 

4 

 

db 

 dostateczny  

 

3 

 

dst 

 dopuszczający 

 

2 

 

dop 

 niedostateczny 

 

1 

 

ndst 

  

§ 73 

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 

szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

 

§ 74 

1. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli zostały ustalone oceny śródroczne według skali stopni 

szkolnych ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych. Klasyfikowanie nie 

dotyczy wychowania fizycznego, informatyki, z których na podstawie decyzji dyrektora 

uczeń został zwolniony. 

2. Ocenę klasyfikacyjną ustala się na podstawie ocen bieżących.  

3. Ocena śródroczna i roczna z religii lub etyki jest wliczana do średniej ocen ucznia. 

 

§ 75 

1. Ocena klasyfikacyjna roczna uwzględnia oceny bieżące z całego roku szkolnego.  

2. Ocena roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym 

z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen według 

skali jednolitej we wszystkich szkołach. 

3. Wyniki klasyfikacji śródrocznej analizuje i zatwierdza Rada Pedagogiczna. 

4. Wyniki klasyfikacji rocznej zatwierdza Rada Pedagogiczna. 

5. Na zebraniu Rady Pedagogicznej przedstawia się tylko wskaźniki ilościowe poziomu 

osiągnięć uczniów i ich zachowań.  

 

§ 74 

1. O ocenach śródrocznych rodzice są informowani w formie pisemnej podczas zebrań  

z wychowawcami klas. 

2. Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani  

w formie ustnej poinformować ucznia o przewidywanych dla niego rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania. 
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3. O przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie niedostatecznej wychowawca klasy informuje 

ucznia w formie ustnej i jego rodziców w formie pisemnej na 2 tygodnie  przed 

klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej. 

 

§ 75 

1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

Ocena zachowania 

 

§ 76 

1. Miesięczna, 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 tradycję 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. 

2. Ocena zachowania uwzględnia: 

1) wypełnianie obowiązków szkolnych do których należy: systematyczne uczęszczanie 

na zajęcia lekcyjne, punktualność, terminowe  usprawiedliwianie nieobecności, 

respektowanie regulaminów, zarządzeń dyrektora, poleceń wychowawcy i nauczycieli, 

sumienność i systematyczność w przygotowaniu się do lekcji, poszanowanie mienia 

szkoły, 

2) aktywność: wykazywanie inicjatywy w pracy na terenie klasy, szkoły i środowiska, 

organizowanie imprez klasowych i szkolnych, zaangażowanie w pracę organizacji 

działających na terenie szkoły, 

3) kulturę osobistą: estetykę zewnętrzną, kulturę słowa, okazywanie szacunku dorosłym, 

symbolom narodowym, właściwe zachowanie podczas uroczystości szkolnych,  

w miejscach publicznych, stosunek do rówieśników, poszanowanie godności własnej  

i drugiego człowieka, 

4) kreowanie swojej osobowości: kultywowanie tradycji narodowej, rozwijanie własnych 

zainteresowań, zaangażowanie w pracę nad własnym rozwojem, prezentowanie 

własnych osiągnięć na szerszym forum, nieuleganie nałogom, dbałość o zdrowie, 

higienę i estetykę. 

3. Miesięczną, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według 

następującej skali: 

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 

3) dobre, 

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie, 

6) naganne. 

4. 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 indywidualnego 

nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej. 

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.  



Statut  Gimnazjum Publ icznego im.  Orląt  Lwowskich  w Gromniku   S t r o n a  | 35 

 

6. Ocena dobra jest oceną wyjściową przy ustalaniu oceny zachowania. 

7. W przypadku oceny nagannej obowiązuje pisemne uzasadnienie. 

 

§ 77 

1. Tryb i zasady ustalania miesięcznej i śródrocznej oceny zachowania: 

1) miesięczna i śródroczna ocena zachowania ma charakter informacyjno-diagnostyczny: 

jej celem jest ukazanie, w jakich dziedzinach uczeń ma nad sobą pracować, jakie są 

konkretne oczekiwania oceniającego wobec ucznia, co ma poprawić, by uzyskać 

ocenę najwyższą oraz poinformowanie rodziców – w jakim kierunku szkoła kształtuje 

osobowość dziecka przez jej system wychowawczy, 

2) śródroczną ocenę zachowania przedstawia wychowawca klasy Zespołowi 

Wychowawców Klasowych, Radzie Pedagogicznej oraz rodzicom podczas zebrania, 

3) szczególnie wyróżniające osiągnięcia ucznia wychowawca przedstawia w formie 

publicznej pochwały. 

 

§ 78 

1. Tryb i zasady ustalania rocznej oceny zachowania: 

1) ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po uzyskaniu opinii uczniów danego 

oddziału, ocenianego ucznia w porozumieniu z zespołem uczących, 

2) propozycję oceny zachowania wychowawca przedstawia klasie nie później niż tydzień 

przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, 

3) nauczyciele uczący w poszczególnych klasach zobowiązani są na bieżąco 

przekazywać uwagi dotyczące zachowania uczniów na swoim przedmiocie, inni – na 

temat zachowania zaobserwowanego podczas dyżuru, na zajęciach pozalekcyjnych, 

itp., 

4) wszystkie uwagi i pochwały dotyczące uczniów powinny być zgłaszane na bieżąco do 

wychowawcy lub zapisywane w dzienniku lekcyjnym, 

5) Rodzice mogą zasięgnąć informacji o proponowanej ocenie zachowania  

u wychowawcy klasy do pięciu dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady 

Pedagogicznej, 

6) w ciągu trzech dni od momentu otrzymania wiadomości o proponowanej ocenie  

z zachowania, rodzice ucznia mogą złożyć uzasadniony wniosek o uzyskanie wyższej 

niż proponowana ocena klasyfikacyjna zachowania, 

7) wychowawca klasy niezwłocznie w oparciu o nowe argumenty zawarte  

w uzasadnieniu wniosku podejmuje (po uzyskaniu opinii nauczycieli uczących w 

danej klasie) decyzję o: podwyższeniu oceny i informuje o tym ucznia i jego rodziców 

lub w razie wątpliwości przedstawia sprawę na klasyfikacyjnym zebraniu Rady 

Pedagogicznej,  

8) Dyrektor może zobowiązać wychowawcę do powtórnej konsultacji proponowanej 

oceny zachowania odwołującego się ucznia poprzez jego rodziców, 

9) jeżeli w okresie od ustalenia oceny zachowania do klasyfikacyjnego zebrania Rady 

Pedagogicznej zaistnieją okoliczności zmuszające do obniżenia oceny, wychowawca 

klasy zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym ucznia i rodziców 

oraz pisemnego uzasadnienia decyzji, 

10) oceny zachowania roczne są ocenami uwzględniającymi zachowanie ucznia  w całym 

roku szkolnym, 

11) w uzasadnionych wychowawczo sytuacjach (psychiczne predyspozycje ucznia, 

postawa wobec stawianych mu zarzutów, sporadyczność przewinień, widoczna 

poprawa zachowania się ucznia), przyznaje się wychowawcy prawo do podniesienia 

oceny, mimo że uczeń nie spełnia wszystkich wymaganych przy ocenie kryteriów. 

 

§ 79 

Szczegółowe kryteria oceny zachowania: 
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1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo 

dobrą, a ponadto: 

1) wzorowo przestrzega statutu i regulaminów szkoły, 

2) wzorowo wywiązuje się z obowiązków ucznia i jest wzorem do naśladowania dla 

innych uczniów w szkole i środowisku, 

3) nie ma uwag o negatywnym zachowaniu w dzienniku lekcyjnym, 

4) posiada stuprocentową frekwencję lub usprawiedliwione wszystkie godziny 

nieobecności w terminie jednego tygodnia, 

5) może posiadać do 34 godzin nieobecności usprawiedliwionych (w ilość tę nie wlicza 

się dłuższej choroby  usprawiedliwionej), 

6) podczas realizacji projektu gimnazjalnego czynnie uczestniczył w formułowaniu 

tematu projektu, aktywnie uczestniczył w kluczowych działaniach na poszczególnych 

etapach jego realizacji, 

7) reprezentuje szkołę w olimpiadach i konkursach, 

8) czynnie uczestniczy w pracach samorządu uczniowskiego i innych organizacji 

działających w szkole, 

9) dba o honor i dobre imię szkoły. 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę 

dobrą, a ponadto: 

1) jest pilny w nauce, 

2) nieobecności usprawiedliwia w terminie ustalonym przez wychowawcę klasy, 

3) może posiadać do 69 godzin nieobecności usprawiedliwionych (w ilość tę nie wlicza 

się dłuższej choroby  usprawiedliwionej), 

4) pełnił aktywną rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagając 

członków zespołu, 

5) wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska, 

6) dba o tradycję szkoły. 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń: 

1) przestrzega statutu i regulaminów szkoły, 

2) jest systematyczny w nauce i osiąga wyniki na miarę swoich możliwości, 

3) nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych, 

4) może posiadać do 100 godzin nieobecności usprawiedliwionych (w ilość tę nie wlicza 

się dłuższej choroby  usprawiedliwionej), 

5) nie spóźnia się na lekcje, 

6) chętnie uczestniczy w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, 

7) sumiennie wywiązuje się z obowiązków powierzonych mu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli i innych przełożonych, 

8) uczestniczy w imprezach i uroczystościach organizowanych przez szkołę, 

9) odpowiedzialnie pełni powierzone mu funkcje i dobrze wywiązuje się z zadań 

nałożonych na niego przez wychowawcę klasy i nauczycieli, 

10) prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego, 

reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu, 

11) odnosi się z szacunkiem do innych osób, 

12) jest życzliwy, służy pomocą innym, 

13) na terenie szkoły używa zawsze obuwia zamiennego. 

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

1) nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości intelektualnych w wypełnianiu 

szkolnych obowiązków, 

2) przygotowuje się do zajęć edukacyjnych w zakresie wymaganego minimum, 

3) niesystematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, a nieobecności usprawiedliwia, choć 

nie zawsze w terminie, 

4) ma do 150 godzin nieobecności usprawiedliwionych (w ilość tę nie wlicza się dłuższej 

choroby  usprawiedliwionej), 
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5) ma  do 10 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych, 

6)  jego kultura osobista budzi zastrzeżenia, 

7) jest mało aktywny w życiu społecznym klasy i szkoły, 

8) na ogół ma pozytywny stosunek do kolegów i pracowników szkoły, 

9) nie przynosi ujmy szkole, 

10) pozytywnie reaguje na polecenia nauczycieli, wykazuje chęć pracy i poprawy nad 

sobą, 

11) nie używa słów wulgarnych, 

12) nie ściąga i nie odpisuje prac domowych, sporadycznie ma brak zadania, 

13) wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarzało 

mu się nie wywiązać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów 

w zespole. 

5. Ocenę nieodpowiednią może otrzymać uczeń, który spełnia jeden z poniższych 

warunków: 

1) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia zawartych w statucie i regulaminach szkoły, 

2) ma lekceważący stosunek do innych osób, 

3) nie wykazuje żadnego zaangażowania społecznego i chęci współpracy z wychowawcą 

klasy oraz nauczycielami, 

4) nie osiąga wyników w nauce na miarę swoich możliwości, 

5) posiada liczne nieobecności (do 20 godzin) i spóźnienia nieusprawiedliwione, 

6) posiada liczne nieobecności usprawiedliwione – do 200 godzin (w ilość tą nie wlicza 

się dłuższej choroby usprawiedliwionej), 

7) często spóźnia się na zajęcia, notorycznie nie odrabia prac domowych i jest 

nieprzygotowany do zajęć, 

8) ulega nałogom, 

9) nie używa obuwia zamiennego, 

10) jest wulgarny, 

11) działa w nieformalnych grupach młodzieżowych, 

12) odpisywał prace domowe 

13) podczas realizacji projektu gimnazjalnego 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 

zespołu projektowego. 

6. Ocenę naganną może otrzymać uczeń, który spełnia jeden z poniższych warunków: 

1) rażąco łamie obowiązki ucznia zawarte w statucie i regulaminach szkoły, 

2) ma lekceważący stosunek do innych osób, 

3) posiada liczne nieobecności (powyżej 20 godzin) i spóźnienia nieusprawiedliwione, 

4) posiada liczne nieobecności usprawiedliwione – powyżej 200 godzin (w ilość tą nie 

wlicza się dłuższej choroby  usprawiedliwionej), 

5) znęca się fizycznie lub psychicznie nad innymi, 

6) powoduje konflikty, 

7) wdaje się w bójki, 

8) dewastuje mienie szkolne i społeczne, 

9) nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze swoich obowiązków 

mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była 

lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna, 

10) ulega nałogom i namawia do tego innych, 

11) nie wykazuje poprawy, pomimo zastosowania środków zaradczych, 

12) odpisuje prace domowe pomimo zastosowania środków zaradczych. 

7. Kradzież, szantaż, wnoszenie na teren szkoły lub spożywanie alkoholu, posiadanie lub 

używanie narkotyków albo innych substancji odurzających, palenie tytoniu, przemoc, oraz 

inne czyny prawnie karalne są podstawą do wystawienia oceny nagannej. 
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§ 80 

1. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Uczeń lub jego rodzice  mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni 

roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje 

komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania 

zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji. 

4. W skład komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wchodzą: 

1) Dyrektor lub Wicedyrektor – jako przewodniczący komisji, 

2) wychowawca klasy, 

3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie, 

4) pedagog szkolny, 

5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

6) przedstawiciel rady rodziców. 

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny. 

6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

7. 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. 

8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

Egzamin klasyfikacyjny 

 

§ 81 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w  szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący indywidualny program lub tok nauki; 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o  którym mowa w ust. 4, nie 

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: informatyka, zajęcia techniczne, plastyka, 

muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. 

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2), zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala 

się oceny zachowania. 

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem 

ust. 8. 
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8. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki, zajęć 

artystycznych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.  2, 3 i 4 przeprowadza komisja, 

powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio 

obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor lub Wicedyrektor  – jako przewodniczący komisji; 

2) 2 nauczycieli zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 

odpowiedniej klasy, w tym nauczyciel przedmiotu, z którego przeprowadzany jest 

egzamin. 

11. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa pkt. 2 oraz jego rodzicami 

liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni– w charakterze obserwatorów– 

rodzice ucznia. 

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający  

w szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

3) zadania (ćwiczenia, opis zadania praktycznego) egzaminacyjne, 

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

14. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w terminie ustalonym zgodnie z ust. 9, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez Dyrektora szkoły. 

16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. 

 

§ 82 

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

edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 83 ust. 1,2. 

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona 

w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 83 i § 85 ust. 1. 

3.  Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem § 80 pkt.2. 

 

 

 

 

 

Sprawdzian 

 

§ 83 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być 

zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor 
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szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności 

ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych. 

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami  

i przeprowadza nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor lub Wicedyrektor – jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same 

lub zbliżone zajęcia edukacyjne. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2), może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje  

w  porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być 

niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, 

z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która 

może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 85 ust. 1. 

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

1) skład komisji, 

2) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2, 

3) zadania (pytania) sprawdzające, 

4) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w ust. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, o którym mowa  

w § 85, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 2 dni robocze od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez 

komisję jest ostateczna. 

 

§ 84 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał 

roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 85 ust. 1  

i 9. 

2. 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. 

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

średniej ocen, o której mowa w ust.2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

4. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 

zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 

71b ust. 1b Ustawy.  

5. Laureaci konkursów przedmiotowych mogą otrzymać z danych zajęć edukacyjnych 

celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu uzyskał po 
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ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, może 

otrzymać z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

 

Egzamin poprawkowy 

 

§ 85 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub 

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 

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

wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora. W skład komisji 

wchodzą: 

1) Dyrektor lub Wicedyrektor – jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 

komisji. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2), może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) skład komisji, 

2) termin egzaminu poprawkowego, 

3) pytania egzaminacyjne, 

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

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

wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 9. 

9. 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, zgodnie ze szkolnym planem 

nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

1) wniosek o uzyskanie promocji mimo nie zdanego egzaminu poprawkowego składa 

wychowawca na organizacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, 

2) Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję o promowaniu ucznia w drodze jawnego 

głosowania zwykłą większością głosów przy obecności minimum ½ członków.  

 

 

Projekt edukacyjny 
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§ 86 

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu 

rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 

3. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela 

i obejmuje następujące działania: 

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego, 

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji, 

3) wykonanie zaplanowanych działań, 

4) publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego, 

5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym. 

4. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub 

wykraczać poza te treści. 

5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa Dyrektor w porozumieniu z 

Radą Pedagogiczną. 

6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum są zawarte w ocenianiu 

wewnątrzszkolnym i uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. 

7. Wychowawca klasy do 30 września danego roku szkolnego, w którym uczniowie będą 

realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji 

projektu edukacyjnego. 

8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu 

edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

9. Dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach 

uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu. 

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum  

w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu 

edukacyjnego wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona". 

 

Egzamin gimnazjalny 

 

§ 87 

1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący:  

1) w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka 

polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,  

2) w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności  

z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, 

fizyki, i chemii,  

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

2. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez Centralną 

Komisję Egzaminacyjną.  

3. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu z jednego z następujących języków 

obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego; część 

egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego będzie zdawana na dwóch 

poziomach: podstawowym i rozszerzonym.  

1) poziom podstawowy spełnia wymagania odpowiadające trzyletniej nauce  

w gimnazjum – w podstawie programowej poziom III.0; na tym poziomie będzie miał 

obowiązek przystąpić każdy gimnazjalista,  

2) poziom rozszerzony spełnia wymagania odpowiadające nauce języka w szkole 

podstawowej i gimnazjum – w podstawie programowej poziom III.1; na tym poziomie 

będzie miał obowiązek przystąpić każdy gimnazjalista, który kontynuował naukę 

języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej,  

3) uczniom, którzy nie uczyli się wybranego języka obcego w szkole podstawowej, ale 
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będą chcieli przystąpić do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym, 

zapewni się taką możliwość (ale nie jest to obowiązkowe).  

4. Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację wskazującą język obcy 

nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią egzaminu gimnazjalnego.  

5. Deklarację, o której mowa w ust. 4, składa się nie później niż do 20 września roku 

szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, podając również 

informację o zamiarze przystąpienia ucznia do części trzeciej egzaminu na poziomie 

rozszerzonym.  

6. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do 

egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie opinii publicznej poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo 

niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni 

specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy.  

7. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia.   

8. Opinia, o której mowa w ust. 6, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno – 

pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku 

szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny i nie wcześniej niż po 

ukończeniu szkoły podstawowej.  

9. Opinię, o której mowa w ust. 6, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają 

dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest 

przeprowadzany egzamin gimnazjalny.  

10. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, 

wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach  

i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.  

11. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych  

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w odrębnych 

przepisach, organizowanych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem 

gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie 

zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. 

Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.  

12.  Zwolnienie ucznia z części egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w ust.1, jest 

równoznaczne z uzyskaniem z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego 

wyniku.  

13. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia: 

1) część pierwsza i część druga egzaminu gimnazjalnego trwają po 150 minut,  

2) część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i poziomie 

rozszerzonym trwa po 60 minut.  

14. Dla uczniów, o których mowa w ust. 6 i 7, czas trwania egzaminu gimnazjalnego może być 

przedłużony, nie więcej jednak niż o:  

1) 60 minut – w przypadku części pierwszej i części drugiej egzaminu gimnazjalnego, 

2) 45 minut – w przypadku części trzeciej egzaminu gimnazjalnego.  

15. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. 

Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy 

uczniów. 

16. Do sali, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, nie można wnosić żadnych 

urządzeń telekomunikacyjnych. 

17. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może 

zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających 
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możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających 

pomocy medycznej. 

18. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień 

dotyczących zadań ani ich nie komentuje.  

19. W przypadku:  

1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub 

2) wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia 

telekomunikacyjnego, lub 

3) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa odpowiednią część egzaminu 

gimnazjalnego tego ucznia i unieważnia jego odpowiednią część egzaminu 

gimnazjalnego; informację o przerwaniu i unieważnieniu odpowiedniej części 

egzaminu gimnazjalnego ucznia zamieszcza się w protokole. 

20. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania 

zadań przez ucznia, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji 

Centralnej, unieważnia odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia. 

21. W przypadkach, o których mowa w ust. 19 i 20, uczeń przystępuje ponownie do 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie ustalonym przez dyrektora 

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

wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.  

22. Jeżeli w trakcie ponownego przystąpienia do odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego:  

1) stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia lub  

2) uczeń wnosi urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z niego w sali 

egzaminacyjnej lub 

3) uczeń zakłóca prawidłowy przebieg odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego  

w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego przerywa odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia  

i unieważnia tę część.  

23. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania 

zadań przez ucznia, który ponownie przystąpił do odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji 

Centralnej, unieważnia odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia.  

24. W przypadkach, o których mowa w ust. 22 i 23, w zaświadczeniu o szczegółowych 

wynikach egzaminu gimnazjalnego dla danego ucznia, w miejscach przeznaczonych na 

wpisanie wyników uzyskanych z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, wpisuje 

się „0”. 

25. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów 

przyznanych przez egzaminatorów.  

26. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.  

27.  Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu 

gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym terminie albo przerwał 

egzamin gimnazjalny, przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części 

tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie 

później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora 

komisji okręgowej.  

28. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia 

danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu 

gimnazjalnego w następnym roku. 

29. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

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

dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić 
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ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa 

wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.  

30. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzona i oceniona praca ucznia jest 

udostępniana uczniowi lub jego rodzicom do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez 

dyrektora komisji okręgowej.  

31. Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu 

gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. 

32. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przygotowuje listę uczniów 

przystępujących do egzaminu gimnazjalnego. Lista zawiera: imię (imiona) i nazwisko 

ucznia, numer PESEL, miejsce urodzenia, datę urodzenia, płeć, informację  

o specyficznych trudnościach w uczeniu się, rodzaj zestawu zadań, symbol oddziału  

i numer ucznia w dzienniku lekcyjnym. Listę uczniów przewodniczący szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego przesyła w formie elektronicznej dyrektorowi komisji okręgowej,  

w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż do dnia 

30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.  

33. Szczegółowe warunki i sposoby przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego określają 

odrębne przepisy. 

 

Przepisy końcowe 

 

§ 88 

1. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli:  

1) w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej  

z uwzględnieniem § 85, ust. 1; roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, 

uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, 

2) ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, z zastrzeżeniem § 87, ust. 29. 

2. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej,  

o której mowa w ust. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co 

najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.  

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

średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

4. Na świadectwie ukończenia gimnazjum wpisuje się informację o udziale ucznia  

w realizacji projektu edukacyjnego oraz jego temat. 

5. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte  

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 71b ust. 

1b Ustawy. 

 

§ 89 

1. Uczniowie klasy pierwszej zostają zapoznani z wewnątrzszkolnym systemem oceniania 

przez wychowawców w pierwszym miesiącu nauki. 

2. Rodzice uczniów klasy pierwszej zostają poinformowani o zasadach wewnątrzszkolnego 

systemu oceniania podczas pierwszego spotkania informacyjnego.  

3. Kryteria wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów podają do wiadomości 

uczniów nauczyciele na pierwszej lekcji z danego przedmiotu po rozpoczęciu roku 

szkolnego. 

 

§ 90 

1. Wewnątrzszkolny system oceniania reguluje zasady oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów w Gimnazjum Publicznym im. Orląt Lwowskich w Gromniku. 
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2. W przypadku zmian Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dyrektor szkoły zobowiązany 

jest niezwłocznie przedstawić je wszystkim organom szkoły. 

 

 

Rozdział VIII 

 

ORGANIZACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA 

ZAWODOWEGO 

 

§ 91 

1. System doradztwa ma na celu wspomaganie ucznia w trafnym wyborze kierunku dalszego 

kształcenia oraz planowania kariery zawodowej.  

2. Doradztwo może być prowadzone w następujących formach:  

1) lekcje wychowawcze z udziałem pedagoga szkolnego, przedstawicieli instytucji 

zajmujących sie doradztwem zawodowym oraz przedstawicieli szkół wyższych i szkół 

ponadgimnazjalnych, 

2) realizacja programów edukacyjnych dotyczących wejścia na rynek pracy, 

3) realizacja odpowiednich treści na zajęciach edukacyjnych podstawy 

przedsiębiorczości, 

4) udzielanie rodzicom porad przez wychowawców, pedagoga, kierowanie ich do 

wyspecjalizowanych instytucji, 

5) udział w dniach otwartych szkół ponadgimnazjalnych, 

6) udostępnianie informacji o kierunkach kształcenia, zawodach i lokalnym rynku pracy 

w bibliotece szkolnej, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz przy wykorzystaniu 

Internetu, 

7) przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.  

3. Szkoła realizuje zadania w zakresie doradztwa zawodowego współpracując z instytucjami 

zajmującymi się doradztwem zawodowym i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 92 

1. Od 3 września 2012 r. Szkoła nosi imię Orląt Lwowskich. 

 

§ 93 

1. Szkoła posiada sztandar oraz ceremoniał szkolny. 

 

 

 

§ 94 

1. Szkoła prowadzi dokumentację kancelarii szkolnej, zgodnie z obowiązującą instrukcją 

kancelaryjną, prowadzi składnicę akt, gromadzi i przechowuje dokumentację dotyczącą jej 

statutowej działalności, w szczególności zaś będącą podstawą wystawiania świadectw, 

duplikatów i zaświadczeń określających poziom wykształcenia byłych uczniów Szkoły 

według odrębnych przepisów. 

 

§ 95 

1. Szkoła używa pieczęci: 

1) pieczęci urzędowej podłużnej o treści: Zespół Szkół Gimnazjum Publiczne im. Orląt 

Lwowskich w Gromniku 33-180 Gromnik, ul. Witosa 4 tel./fax 14 6514233, tel. 14 

6514229 Regon: 120750142 NIP: 873-31-77-371 
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2) pieczęci okrągłej  dużej i małej o treści: Gimnazjum Publiczne im. Orląt Lwowskich  

w Gromniku 

 

§ 96 

1. Zmiana Statutu może być wprowadzona zgodnie z przepisami Ustawy.  Organem 

kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie Szkoły jest Rada Pedagogiczna. 

 

§ 97 

1. Zespół nauczycieli ds. Statutu opracowuje ujednolicony tekst Statutu.  

2. Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały. 

 

 

 

 


