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Rozdział I 

Postanowienia wstępne 

 

§  1.1 Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia mowa jest o: 

1) szkole – rozumie się przez to Publiczne Gimnazjum w Godzieszach Wielkich oraz 

Liceum Ogólnokształcące w Godzieszach Wielkich wchodzące w skład Zespołu Szkół 

Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Godzieszach Wielkich 

2) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

3) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela, 

4) nauczycielu – rozumie się przez to także wychowawcę i innego pracownika 

pedagogicznego zespołu, 

5) rodzicach – rozumie się przez to rodziców i prawnych opiekunów uczniów zespołu. 

6) komisji rekrutacyjnej – rozumie się zespół powołany przez dyrektora spośród 

nauczycieli zatrudnionych w szkole w składzie: dyrektor lub wicedyrektor, 

odpowiednio wychowawcy klas lub pozostali nauczyciele. 

 

 

Rozdział II  

Postanowienia ogólne 

 

§  2.1.Nazwa szkoły 

1) Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Godzieszach Wielkich 

ul. Kordeckiego 10  utworzony na podstawie Aktu założycielskiego przez Radę 

Gminy Godziesze Wielkie załącznik do uchwały Nr 173/XXX/2002 z dnia 22 marca 

2002 roku. 

2) W skład Zespołu wchodzą: 

a) Publiczne Gimnazjum w Godzieszach Wielkich, 

b) Liceum Ogólnokształcące w Godzieszach Wielkich. 

3) Siedzibą Zespołu szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Godzieszach Wielkich  jest 

budynek położony w Godzieszach Wielkich przy ul. Kordeckiego 10. 

4) Zespół używa następujących pieczęci: 

a) Okrągłej dużej i małej z godłem państwowym i napisem w otoku: 

„PUBLICZNE GIMNAZJUM w Godzieszach Wielkich” 

b) okrągłej dużej i małej z godłem państwowym i napisem w otoku: 
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„LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Godzieszach Wielkich” 

c) Podłużnych o treści: 

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 

im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 

w Godzieszach Wielkich 

ul. Kordeckiego 10, 62 – 872 Godziesze Małe 

tel. 76 11 949 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 

im. Tadeusza Kościuszki 

w Godzieszach Wielkich 

ul. Kordeckiego 10, tel. (062) 761 19 49 

62 – 872 Godziesze Wielkie 

REGON 251534980 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 

im. T. Kościuszki 

w Godzieszach Wielkich 

PUBLICZNE GIMNAZJUM 

ul. Kordeckiego 10, 

62 – 872 Godziesze Wielkie 

tel. (0-62) 76 11 949 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 

im. Tadeusza Kościuszki 

w Godzieszach Wielkich 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

ul. Kordeckiego 10,  

62 – 872 Godziesze Wielkie 

tel. (0-62) 76 11 949 

 

2. Szkoła jest jednostką finansów publicznych i prowadzi gospodarkę finansową według 

zasad określonych w odrębnych przepisach. 

3. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Godziesze Wielkie. 

4. Organem nadzorującym jest Wielkopolski Kurator Oświaty.  
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5. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą 

kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów 

oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach 

i warunkach określonych odrębnymi przepisami. 

 

§  3.1.  Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się: 

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

2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych 

zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku, gdy gimnazjum dysponuje 

wolnymi miejscami. 

2.  W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest 

większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów 

przyjmuje się na podstawie odrębnych przepisów. 

 

Rozdział III  

Cele i zadania gimnazjum 
 

§ 4.1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz  

w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie 

Wychowawczym i Programie Profilaktyki, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów 

oraz potrzeb danego środowiska. 

2.   Głównymi celami szkoły jest: 

1) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;  

2) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju; 

3) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia; 

4) przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, 

w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności; 

5) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na 

zasadach określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz 

prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku 

i osiągniętego rozwoju. 
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3.   Szkoła w szczególności: 

1) zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa jej 

ukończenia; 

2) umożliwia uczniom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub 

wykonywania wybranego zawodu poprzez: 

a) organizowanie zajęć z doradcą zawodowym,  

b) prowadzenie preorientacji zawodowej, 

c) poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne, 

d) rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych, 

e) przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym oraz 

rozwijanie umiejętności społecznych uczniów poprzez zdobywanie prawidłowych 

doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej; 

3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad 

określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia poprzez: 

a) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów, 

b) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,  

c) realizowanie Programu Wychowawczego szkoły; 

4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły 

poprzez:  

a) zorganizowanie zajęć świetlicowych, 

b) umożliwienie spożywania posiłków,  

c) system  stypendiów, 

d) prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych,  

e) prowadzenie zajęć dla uczniów uzdolnionych, 

f) opiekę pielęgniarki szkolnej. 

5) wdraża do samodzielności; 

6) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania ucznia. 

4.   Do zadań szkoły należy: 

1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz 

zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę; 

2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących 

potrzeb; 

3) zorganizowanie zajęć wychowawczo-opiekuńczych w dniach wolnych od zajęć, 

określonych przez dyrektora w organizacji roku szkolnego oraz poinformowanie 

rodziców o formach i sposobach zapewniania opieki uczniom; 
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4) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój 

umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności 

osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 

5) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia 

ogólnego dla przedmiotów ujętych w  ramowych planach nauczania; 

6) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz 

w procesie uczenia i nauczania; 

7) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom 

i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 

8) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

z zachowaniem zasad higieny psychicznej; 

9) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości 

psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia; 

10) wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły; 

11) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym 

w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

12) zapewnienie warunków (w ramach posiadanych przez szkołę środków) do realizacji 

projektów edukacyjnych zgodnie z Warunkami i zasadami wykonywania projektu 

edukacyjnego przez uczniów; 

13) wspomaganie wychowawczej roli rodziców; 

14) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej; 

15) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom 

pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 

16) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie 

realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły 

w skróconym czasie; 

17) skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do 

poziomu przygotowania uczniów; 

18) przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego 

kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno- 

zawodowe 
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19) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 

właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 

20) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie 

zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form 

organizacyjnych nauczania; 

21) przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez 

umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych; 

22) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu; 

23) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności 

tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu; 

24) zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym lub wymagających opieki ze względu na 

inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;   

25) współdziałanie ze środowiskiem lokalnym; 

26) kształtowanie i rozwijanie u uczniów  postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi 

indywidualnemu i społecznemu 

27) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej,  

a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji; 

28) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie 

właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska; 

29) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 

30) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem 

technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów; 

31) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego 

odbioru i wykorzystywania mediów; 

32) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich 

prawidłowego rozwoju; 

33) egzekwowanie obowiązku nauki w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji; 

34) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie 

z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji. 

5.   Celem kształcenia ogólnego w gimnazjum jest: 

1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad 

i praktyki, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie merytorycznym, 

określonym w dokumentacji pedagogicznej szkoły; 
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2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości 

podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 

3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 

funkcjonowanie we współczesnym świecie; 

4) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym; 

5) kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym 

dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów; 

6) przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym 

oraz uczenia się przez całe życie. 

 

§ 6. Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie 

diagnozuje oczekiwania wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość 

realizacji tych oczekiwań. 

 

§ 7. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów 

i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski 

z realizacji celów i zadań Szkoły.   

 

§ 8. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy 

administracyjno-obsługowi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią pedagogiczno-

psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi 

w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę. 

 

§ 9. Cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach klasowo-

lekcyjnych, sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej. 

 

§ 10. Praca wychowawczo - dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu obowiązującą 

podstawę programową kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego zgodnie z przyjętymi 

programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych. 

 

§ 11.1. Programy nauczania – wymagania oraz zasady dopuszczania do użytku w szkole. 

1) Program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danych zajęć 

edukacyjnych w podstawie programowej ułożone chronologicznie, ze wskazaniem 

celów kształcenia i wychowania zawartymi w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego i efektów kształcenia dla zawodu. Program nauczania może zawierać 
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treści wykraczające poza zakres treści kształcenia ustalone w podstawie 

programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę programową: 

a) uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym, metodycznej; 

b) są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia 

trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów 

i sposobu ich wyjaśniania; 

c) wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną 

całość. 

2) Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli musi 

być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony 

i powinien uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania 

uczniów, lokalizację szkoły, warunki środowiskowe i społeczne uczniów; 

3) Program nauczania opracowuje się na cały etap edukacyjny; 

4) Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego lub program 

kształcenia w danym zawodzie  opracowany samodzielnie lub we współpracy 

z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program 

opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego 

autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami, do którego  

dołącza pisemne  uzasadnienie wprowadzenia zmian; 

5) Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany 

dalej "programem nauczania ogólnego" dopuszcza do użytku w danej szkole 

dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli po zasięgnięciu 

opinii rady pedagogicznej, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli. 

6) Program nauczania zawiera : 

a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania; 

b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej     

c) kształcenia ogólnego, a w przypadku kształcenia zawodowego – treści 

nauczania  

d) w formie efektów kształcenia dla danego zawodu; 

e) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem 

możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości 

uczniów oraz warunków,  w jakich program będzie realizowany; 

f) opis założonych osiągnięć ucznia; 

g) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia. 
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7) Wniosek, o którym mowa w ust. 5 dla programów, które będą obowiązywały 

w kolejnym roku szkolnym, nauczyciel lub nauczyciele składają w formie 

pisemnej do dnia 15 czerwca poprzedniego roku szkolnego; 

8) Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba, wykonująca zadania 

z zakresu nadzoru pedagogicznego dokonuje analizy formalnej programu 

nauczania zaproponowanego przez nauczyciela/nauczycieli programu. 

W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program spełnia wszystkie warunki 

opisane  w ust. 6, dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii o programie innego 

nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie 

wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla których 

program jest przeznaczony,  doradcy metodycznego lub zespołu przedmiotowego 

funkcjonującego w szkole; 

9) Opinia, o której mowa w ust. 8 zawiera w szczególności ocenę zgodności 

programu z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu 

do potrzeb edukacyjnych uczniów; 

10)  Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później niż do 

31 lipca; 

11) Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza dyrektor szkoły 

w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. Dopuszczone programy 

nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Dyrektor szkoły 

ogłasza Szkolny zestaw programów nauczania w formie decyzji kierowniczej do 

dnia 1 września każdego roku; 

12)  Dopuszczone programy nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku pracy. 

Ewaluacji dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go 

w procesie dydaktycznym. Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach zespołów 

przedmiotowych w terminie do 30 czerwca każdego roku.  

2. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości 

podstawy programowej. 

3. Indywidualne programy edukacyjno terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia 

z orzeczeniem o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno- wychowawczych 

dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem  społecznym lub zagrożonych 

niedostosowaniem dopuszcza dyrektor szkoły. 

4. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania: 

1) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału 

ćwiczeniowego lub 
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2) bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1. 

5. Nauczyciel, w przypadku realizowania podstaw programowych z zastosowaniem 

podręcznika zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty, może 

przedstawić cześć programu obejmującą okres krótszy niż etap edukacyjny.  

 
§ 12.  Podręczniki oraz materiały edukacyjne – zasady dopuszczania do użytku w szkole. 

1. Decyzję o w wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych 

w procesie kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzących określoną 

edukację w szkole. 

2. Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć 

w klasach przedstawiają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych, zespoły  nauczycieli utworzone odrębnie spośród 

nauczycieli prowadzących zajęcia z danej edukacji przedmiotowej.  

3. Zespoły, o których mowa w ust. 2 przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję: 

1) jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych; 

2) jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauczania 

obcego języka nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego 

w klasach, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych; 

4. Dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących 

poszczególnych edukacji, a także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli 

w sprawie podręcznika lub materiałów dydaktycznych oraz materiałów 

ćwiczeniowych ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców: 

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich 

oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata; 

2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku 

szkolnym z zastrzeżeniem, by łączny koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych nie 

przekroczył kwoty dotacji celowej, określonej w odrębnych przepisach. 

5. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych klasach może 

dokonać zmiany w zestawie podręczników lub materiałach edukacyjnych, jeżeli nie 

ma możliwości zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego. 

6. Dyrektor szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia 

zakończenia zajęć dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych 

oraz wykaz materiałów ćwiczeniowych, obowiązujących w danym roku szkolnym. 

Informacja umieszczana jest na stronie www.zs2godziesze.pl oraz na tablicy ogłoszeń 

w szkole. 
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§ 13. Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej. 

1. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu 

dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły. 

2. Ilekroć mowa o:  

1) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku 

szkolnego, a zakupiony z dotacji celowej; 

2) materiale edukacyjnym  – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub 

uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający 

postać papierową lub elektroniczną; 

3) materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla 

uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności. 

3. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe 

wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku 

szkolnym. 

4. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane 

w zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. 

5. Szczegółowe zasady korzystania z nieodpłatnych podręczników, materiałów 

edukacyjnych i ćwiczeń określa odrębny regulamin. 

 
§ 14.1.Proces wychowawczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem 

Wychowawczym i Programem Profilaktyki. 

2.  Program Wychowawczy i Program Profilaktyki opracowuje zespół składający się 

z nauczycieli wskazanych przez dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego  

i delegowanych przez Radę Rodziców jej przedstawicieli. 

3.  Program Wychowawczy i Profilaktyki opracowuje się po dokonanej diagnozie 

sytuacji wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na 

cykl edukacyjny,    z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów. 

4. Programy Wychowawczy i Profilaktyki  Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni 

od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą 

Pedagogiczną. Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o Programie 

Wychowawczym i Profilaktyki wyrażone przez Radę Pedagogiczna i Radę Rodziców.  

5. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej, 

z uwzględnieniem treści Programu Wychowawczego i Profilaktyki i przedstawią je do 

zaopiniowania na zebraniach rodziców.  
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6. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu 

dalej wychowawcą klasy. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy 

wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy. 

7. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na 

własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na 

pisemny uzasadniony wniosek wszystkich rodziców danej klasy.  

§  15.1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:  

1) realizację przyjętego w Szkole Programu Profilaktyki  w tym działalność 

wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną; 

2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów; 

3) realizację zakresu i form profilaktyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy 

oraz zajęciach pozalekcyjnych we współpracy z lekarzami, wolontariuszami 

organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny; 

4) działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między 

rówieśnikami; 

5) promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia; 

6) prowadzenie profilaktyki uzależnień. 

 

§  16. 1. Szkoła zapewnia uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie 

z odrębnymi przepisami, za organizację której odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. 

2. W szkole kształcenie specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie 

poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie powiatowych zespołów 

ds. orzekania inwalidztwa. Nauczanie specjalne prowadzone jest w oddziale 

ogólnodostępnym. 

3. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem 

społecznym: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) odpowiednie warunki do pobytu w szkole oraz w miarę możliwości  sprzęt 

specjalistyczny i środki dydaktyczne; 

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia; 

4) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb; 

5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 
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6) dla uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć 

rewalidacyjnych naukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych 

metod komunikacji 

4.  W przypadkach: 

1) braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, 

utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, 

spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami; 

2) psychoemocjonalnej niegotowości ucznia do zmiany szkoły.  

uczniowi niepełnosprawnemu można wydłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym 

okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. W szkole powołuje się Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom 

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie 

o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego. 

W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, 

pedagog szkolny oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w szkole.  

6. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. Zebrania zwołuje wychowawca 

oddziału,  

7. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć: 

1) na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-

pedagogicznej; 

2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda 

lub inny specjalista.  

8. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w szkole są 

zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć 

oświadczenie o obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych 

wrażliwych. W przypadku braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do 

udziału w posiedzeniu zespołu przez rodziców lub pełnoletniego ucznia nie może 

uczestniczyć w pracach zespołu. 

9. Dla uczniów, o których mowa w pkt. 5, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje 

indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. 

Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną.  
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10.  Program opracowuje się w terminie do 30 września lub 30 dni od dnia złożenia 

w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed 

upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program.  

11. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w opracowaniu Indywidualnego Programu 

Edukacyjno – Terapeutycznego oraz dokonywania okresowej wielospecjalistycznej 

oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz na własny wniosek otrzymać kopię 

programu. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu, rodzice są 

niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej o ustalonych dla dziecka formach, 

okresie udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz wymiarze godzin, 

w których poszczególne formy będą realizowane.  Wychowawca klasy przekazuje 

pisemną informację do rodziców przez ucznia lub listownie, zaś rodzic potwierdza 

otrzymanie informacji. 

12. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny 

Program Edukacyjno – Terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować 

się do zaleceń zawartych w nim.  

 

Rozdział IV  

Organy szkoły 

 

§ 17.1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły, 

2) rada pedagogiczna, 

3) samorząd uczniowski, 

4) rada rodziców. 

 

§ 18.1. Dyrektor szkoły: 

1) kieruje działalnością szkoły, 

2) reprezentuje ją na zewnątrz,  

3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole, 

4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego, 

5) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących, 

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 
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7) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

8) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 

w organizacji praktyk studenckich, 

9) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych 

w szkole, 

10) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie 

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

11) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia, 

12) organizuje zajęcia dodatkowe zgodnie z odrębnymi przepisami, 

13) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 

i pozostałych pracowników. W szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

2) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym 

pracownikom, 

3) występowania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, 

nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

3. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, 

samorządem uczniowskim, radą rodziców. 

4. Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, przenieść ucznia do innego gimnazjum za 

porozumieniem z kuratorium oświaty w przypadkach określonych w statucie. 

5. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż 2 razy w roku 

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacje o działalności szkoły. 

6. Dyrektor szkoły może powołać zespół doradczy do realizacji określonych zadań. 

7. Skład zespołu doradczego ustala dyrektor szkoły. 

 

 

 

§ 19.1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji 

statutowych zadań szkoły dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 
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2. W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni 

w szkole. 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania. 

5. Rada pedagogiczna obraduje na zebraniach. 

6. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

w każdym okresie, w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania 

uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

7. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

organu prowadzącego szkołę, z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej, 

na wniosek co najmniej 1/3 członków rady. 

8. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek członków rady. 

9. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 

10. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

11. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności 

co najmniej połowy jej członków. 

12. Osoby biorące udział w zebraniach rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste 

uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

13. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których jest mowa w ust. 10, jeśli 

są niezgodne z przepisami prawa. 

14. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących: 

1) uchwala regulamin swojej działalności; 

2) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu 

po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

i zgody rodziców; 

4) może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego rodziców 

(prawnych opiekunów) nieklasyfikowanego z powodu nieobecności 

nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia 

edukacyjne w szkolnym planie nauczania; 

5) może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych; 



 19

6) zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny; 

7) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego; 

8) podejmuje uchwały w sprawie wniosku do Kuratora o przeniesienie ucznia do innej 

szkoły; 

9) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

10) uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu, 

11) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

15. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących: 
 

1) opiniuje organizacje pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;  

2) opiniuje  programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku 

szkolnego; 

3) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych 

prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin 

ponadwymiarowych; 

4) wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju 

niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 

5) opiniuje projekt innowacji do realizacji w szkole; 

6) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień; 

7) opiniuje projekt finansowy szkoły; 

8) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły; 

9) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, 

których celem statutowym jest działalność dydaktyczna,  wychowawcza i opiekuńcza; 

10) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora; 

11) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy; 

12) opiniuje formy realizacji  czwartej godziny wychowania fizycznego; 

13) opiniuje szczegółowe warunki realizacji i oceny projektu edukacyjnego przez   

uczniów gimnazjum; 

14) opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska 

kierownicze; 
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15) opiniuje zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących 

we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata oraz materiałów 

ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku 

szkolnym zgodnie z odrębnymi przepisami; 

16) opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się 

zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany 

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz zajęcia dla których nie została 

ustalona podstawa programowa, lecz program tych zajęć został włączony 

do szkolnego zestawu programów nauczania. 

16. Rada Pedagogiczna ponadto: 

1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu;  

2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły 

lub z innych funkcji kierowniczych w szkole; 

3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły; 

4) głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły; 

5) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami 

do organu prowadzącego; 

6) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli; 

7) rozpatruje wnioski i opinie samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, 

w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów; 

8) ma prawo składania wniosku wspólnie z Radą Rodziców i Samorządem uczniowskim 

o zmianę nazwy szkoły i nadanie imienia szkole; 

9) może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała; 

10) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora 

szkoły; 

11) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny 

pracy; 

12) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli. 

 

§ 20.1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców wszystkich 

uczniów. 

2. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 
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3. Rada rodziców uchwala regulamin swej działalności, który powinien zawierać 

wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów 

do rady. 

4. Rada rodziców może występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu 

prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi spraw szkoły. 

5. Do kompetencji rady rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: 

1) programu wychowawczego szkoły, obejmującego wszystkie treści i działania 

o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez 

nauczycieli, 

2) programu profilaktyki, dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

6. Rada rodziców opiniuje: 

1) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, 

2) projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, 

3) podjęcie w szkole działalności stowarzyszeń lub innych organizacji, 

4) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania, 

5) dopuszczenie do użytku w szkole programu nauczania ogólnego, 

6) pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego za okres stażu, 

7) dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych; 

8) decyzje dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia lub 

innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności 

organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza 

albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej 

i  opiekuńczej szkoły; 

9) szkolny zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, 

10) ustalony przez dyrektora zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych, 

w przypadku braku zgody pomiędzy nauczycielami przedmiotu, 

11) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

7. Rada rodziców: 

1) deleguje przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata 

na stanowisko dyrektora, 

2) wnioskuje o dokonanie oceny pracy nauczyciela, 
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3) może wystąpić z wnioskiem o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez 

uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju, 

4) podejmuje decyzję w sprawie wyrażenia zgody (na wniosek innych organów) na 

wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego 

stroju, 

5) uzgadnia wzór jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie szkoły, 

6) proponuje formy realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego. 

8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy rady rodziców określa regulamin rady. 

9. W szkole może zostać powołana Rada Szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami. 

10. Rada rodziców może: 

1) wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem 

nauczyciela stażysty; 

2) występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we 

wszystkich sprawach szkolnych; 

3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata 

na stanowisko dyrektora szkoły; 

4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez 

organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy. 

 

§ 21.1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Zasady wyboru 

i działania organów samorządu określa regulamin samorządu uczniowskiego. 

4. Do kompetencji samorządu uczniowskiego należy: 

1) uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego, 

2) sporządzanie i przedstawianie radzie pedagogicznej wniosków o przyznanie uczniom 

stypendium Prezesa Rady Ministrów, 

3) opiniowanie programu wychowawczego szkoły. 

5. Samorząd uczniowski może wystąpić z wnioskiem o wprowadzenie lub zniesienie 

obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. 
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6. Samorząd uczniowski wyraża opinię w sprawie wniosku dyrektora szkoły 

o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju oraz w sprawie 

wzoru tego stroju. 

7. Samorząd uczniowski może w szkole prowadzić sklepik. 

8. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

9. Samorząd może przedstawiać dyrektorowi lub radzie pedagogicznej wnioski i opinie 

dotyczące spraw szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów. 

 

§ 22. Zasady współpracy organów szkoły. 

1. Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, 

umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach 

swoich kompetencji. 

2. Organy szkoły działają na zasadach partnerskich, ściśle współpracując i wymieniając 

informacje o podejmowanych działaniach i decyzjach. 

3. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez 

swoją reprezentację, tj. radę rodziców i samorząd uczniowski w formie pisemnej, 

a  Radzie Pedagogicznej w formie ustnej  na jej posiedzeniu. 

4. Wnioski i opinie rozpatrywane są na najbliższych zebraniach zainteresowanych organów, 

a wnioskodawcy otrzymują informację dotyczącą przebiegu sprawy. 

5. Zasady rozwiązywania sytuacji konfliktowych w szkole: 

1) Konflikty wewnątrzszkolne rozwiązywane sa na terenie szkoły; 

2) Wszyscy członkowie społecznośći szkolnej mogą składać do dyrektora szkoły skargi 

I wnioski w formie pisemnej lub ustnej; dyrektor szkoły w ciągu 14 dni informuje 

wnioskodawce o sposobie rozpatrzenia wniosku lub skargi; 

3) Konflikt między uczniem a nauczycielem rozstrzyga wychowawca klasy lub pedagog 

szkolny, stronom przysługuje odwolanie do dyrektora szkoły; 

4) W sytuacjach konfliktowych pomiędzy poszczególnymi organami szkoły, dyrektor 

stwarza zainteresowanym stronom warunki do ich rozstrzygania; 

5) Dyrektor może powołać komisję rozjemczą, w skład której wchodzą w równej liczbie 

(po 2 osoby) przedstawiciele stron będących w konflikcie; 

6) W przypadku konfliktu pomiędzy dyrektorem szkoły a rada pedagogiczną lub rada 

rodziców organem rozstrzygającym jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny 

w porozumieniu z organem prowadzącym; 
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7) W przypadku, gdy strony nie zgadzają się z wynikiem postepowania rozstrzygającego, 

mają prawo odwołać się, w zależności od rodzaju sprawy, do organu prowadzącego 

lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

 

§ 23.1. Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym, 

wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców. 

2. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze szkołą w sprawach wychowania i kształcenia 

dzieci. 

3. Rodzice współpracując ze szkołą mają prawo do: 

1) znajomości statutu szkoły, a wszczególności do znajomości celów i zadań szkoły, 

programu wychowawczego szkoły; 

2) zgłaszania do  Programu Wychowawczego swoich propozycji; wnioski i propozycje 

przekazują za pośrednictwem wychowawcy do przewodniczącego rady 

pedagogicznej; 

3) współudziału w pracy wychowawczej; 

4) znajomości organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym. Informacje te 

przekazuje dyrektor szkoły po zebraniu rady pedagogicznej; 

5) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz 

przeprowadzania egzaminów. Przepisy te są omówione na pierwszym zebraniu 

rodziców i w przypadkach wymagających ich znajomości; 

6) uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka - jego zachowania, postępów 

w nauce i przyczyn trudności (uzyskiwanie informacji ma miejsce w czasie zebrań 

rodziców, indywidualnego spotkania się z nauczycielem po uprzednim określeniu 

terminu i miejsca spotkania, telefonicznie lub pisemnie o frekwencji ucznia); 

7) uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia 

dziecka - porad udziela wychowawca, pedagog szkolny i na ich wniosek Poradnia 

Psychologiczno- Pedagogiczna; 

8) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły: Dyrektorowi szkoły, 

organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny za pośrednictwem Rady Rodziców. 

9) wyrażania zgody na uczestnictwo dziecka w wycieczkach i zawodach szkolnych;  

10)  występowania z wnioskiem o indywidualny tok nauczania lub indywidualny program 

nauczania;  

4. Rodzice mają obowiązek: 

1) dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 
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3) interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją; 

4) zaopatrzenia dziecka w podręczniki szkolne i niezbędne pomoce; 

5) interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków, 

umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych; 

6) przeglądania zeszytów swoich dzieci, zachęcanie do starannego ich prowadzenia, 

7) dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka; 

8) dbania, aby dziecko spożyło posiłek w domu i w szkole; 

9) interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z pielęgniarką szkolną 

i stomatologiem; 

10) współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, 

trudności wychowawczych i rozwijaniu zdolności; 

11) pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko; 

12) uczestniczenia w zebraniach  zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny 

harmonogramem zebrań. 

 

Rozdział V 

Organizacja pracy szkoły 

 

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

określa arkusz organizacji gimnazjum i liceum opracowany przez dyrektora 

z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie 

ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji 

szkół zatwierdza organ prowadzący szkołę, po uprzednim zaopiniowaniu go przez organ 

nadzoru pedagogicznego. 

2. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, 

w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć 

edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący 

gimnazjum i liceum. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, Dyrektor, uwzględniając zasady 

ochrony i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć 

edukacyjnych. 

4. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy: 

1) okres pierwszy: 1 września – 10 stycznia danego roku szkolnego 

2) okres drugi: 11 stycznia  do zakończenia roku szkolnego. 
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5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

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

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

6. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów,  za zgodą organu prowadzącego tworzy 

się stanowisko wicedyrektora. 

7. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość tworzenia, za zgodą organu 

prowadzącego, oddziałów integracyjnych. Liczba uczniów w takich oddziałach musi być 

zgodna z odrębnymi, aktualnymi przepisami prawa oświatowego.
 
 

8. Dla uczniów dojeżdżających lub wymagających opieki ze względu na inne okoliczności 

organizuje się zajęcia świetlicowe.  

9. W celu realizowania zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów 

szkoła ma możliwość organizowania stołówki. 

 

§  25.1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu 

z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. 

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

wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania w szkole. 

3. Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza Dyrektor.  

4. Zmiana wychowawcy może nastąpić na uzasadniony wniosek Rady Rodziców złożony do 

Dyrektora. 

5. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 

a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, 

2) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

3) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez 

wychowanka, 

4) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami lub opiekunami uczniów 

przydzielonego oddziału. 

5) wnioskowanie o pomoc materialną. 

6. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 5 winien: 

1) zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków, 

2) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu 

koordynacji oddziaływań wychowawczych, 

3) współpracować z rodzicami włączając ich do rozwiązywania problemów 

wychowawczych, 
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4) współpracować z rodzicami włączając ich do monitorowania postępów w nauce, 

5) współpracować z pedagogiem szkolnym, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 

oraz inną poradnią specjalistyczną, 

6) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków, 

7) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia, 

8) udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się i wyboru zawodu, 

9) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji 

i poszanowaniu godności osoby ludzkiej, 

10) powiadamiać o przewidywanym dla ucznia okresowym/rocznym stopniu 

niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem okresu, 

11) przeprowadzić z rodzicami przynajmniej dwa razy w roku zebrania informacyjne 

na temat nauki i zachowania uczniów. 

7. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-

wychowawczej oraz inną dokumentację wynikającą z pełnienia wychowawstwa. 

8. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej 

i metodycznej ze strony: dyrektora szkoły, a także ze strony wyspecjalizowanych 

w tym zakresie placówek, instytucji oświatowych i naukowych. 

 

Rozdział VI 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

 

§ 26. Zadania nauczycieli. 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za 

jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:  

1) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych 

przez szkołę; 

2) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej 

wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego  programu 

nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych  form organizacyjnych i metod 

nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty 

realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, 

formułowania własnych opinii i sadów,  wybór odpowiedniego podręcznika   

i poinformowanie o nim uczniów; 
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3) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku 

dla każdego człowieka; 

4) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras 

i światopoglądów; 

5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy 

dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych 

środków dydaktycznych (zgłaszanie  dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), 

dbałość o pomoce i sprzęt szkolny; 

6) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; 

7)  prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, 

na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach; 

8) wnioskowanie do dyrektora szkoły o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

ucznia, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły 

oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia; 

9) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) 

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu 

się potwierdzone opinią publicznej j, w tym poradni specjalistycznej; 

10)  bezstronne, rzetelne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy i umiejętności uczniów, 

z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny;  

11) uzasadnianie wystawianych ocen; 

12) zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica,  

13)  udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami 

oceniania; 

14) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. 

poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie 

do udziału w konkursach, olimpiadach  przedmiotowych, zawodach; 

15) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie 

możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą; 

16) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym; 

17) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów; 
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18) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej, aktywny udział  we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej  

i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w  konferencjach  metodycznych oraz 

innych formach doskonalenia organizowanych przez, OKE  lub  inne instytucje 

w  porozumieniu z Dyrekcją Szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN; 

19) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach 

organizowanych  przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacjach, 

kole przedmiotowym, kołach  zainteresowań lub innej  formie organizacyjnej; 

20) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę 

międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, 

punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć  oraz innych zapisów  K.P; 

21) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie 

prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów,  

22) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności 

osobistej  ucznia; 

23) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców; 

24) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje 

pracownicze; 

25) opracowanie lub dokonanie wyboru programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów 

i rodziców;  

26) uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu, ustnego egzaminu maturalnego 

w ostatnim roku nauki w gimnazjum/ szkole średniej. 

 

§  27.1. Pracownicy obsługi  zobowiązani są do: 

1) przestrzegania czasu pracy ustalonego w szkole, 

2) przestrzegania regulaminu pracy, 

3) przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy a także przepisów 

przeciwpożarowych, 

4) właściwego zabezpieczenia i dbania o powierzone im mienie szkolne, 

5) utrzymywania w czystości sprzętu i pomieszczeń szkolnych, 

6) dbania o dobro szkoły oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie 

mogłoby narazić szkołę na szkodę, 

7) dbania o estetyczny wygląd miejsca pracy, 

8) poinformowania dyrektora lub nauczyciela pełniącego dyżur o ewentualnym 

zagrożeniu bezpieczeństwa uczniów. 
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§ 28.1. Szkoła zatrudnia pedagoga szkolnego.  

2. Do zadań podstawowych pedagoga należy: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych (dydaktycznych i wychowawczych), 

2) prowadzenie doradztwa pedagogicznego dla uczniów, rodziców, nauczycieli, 

3) koordynowanie działań w zakresie funkcji opiekuńczych szkoły, 

4) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów napotykających na trudności 

w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego, 

5) analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych, 

6) działanie na rzecz organizowania pomocy i opieki uczniom znajdującym się w trudnej 

sytuacji rodzinnej lub materialnej, 

7) koordynowanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i czuwanie nad 

właściwą realizacją zaleceń Poradni, 

8) współpraca z Policją w zakresie zapobiegania przestępczości, 

9) organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania 

społecznego. 

 

§ 29.1 Szkoła organizuje doradztwo zawodowe dla uczniów.  

2. Do zadań doradcy zawodowego należy:  

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne 

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; 

4) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań 

w zakresie doradztwa edukacyjno –zawodowego; 

5) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno–

pedagogicznej; 

6) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom. 
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§ 30.1. W szkole działa biblioteka , która jest: 

1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną w której uczniowie uczestniczą 

w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarza (lekcje biblioteczne) oraz 

indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy,  

2) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców, 

3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej. 

2. Zadaniem biblioteki jest :  

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów 

bibliotecznych; 

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i medioteki, 

3)  prowadzenie działalności informacyjnej; 

4) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych  

i informacyjnych; 

5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej; 

6) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania; 

7) przysposabianie  uczniów  do  samokształcenia,  działanie  na  rzecz  przygotowania  

uczniów  do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek; 

8) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów; 

9) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych; 

10)  organizacja wystaw okolicznościowych. 

3. Do zadań nauczyciela bibliotekarza  należy:  

1) w zakresie pracy pedagogicznej:  

a) udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni 

przedmiotowych, 

b) prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej 

zbiory, 

c) zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania 

informacji, 

d) udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych 

zainteresowań i potrzeb, 

e) prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej oraz 

związany z nią indywidualny instruktaż, 

f) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami 

organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji 
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zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury 

czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia, 

g) udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem  biblioteki. 

2) w zakresie prac organizacyjno- technicznych:  

a) troszczenie  się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki, 

b) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, 

przeprowadzanie ich  selekcję, 

c) prowadzenie ewidencji zbiorów, 

d) klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja 

zbiorów, 

e) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej, 

f) prowadzenie dokumentację pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, 

indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów, 

g) planowanie pracy: opracowuje roczny, ramowy plan pracy biblioteki oraz 

terminarz zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych, 

h) składanie do dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny 

stanu czytelnictwa w szkole, 

i) ma obowiązek korzystać z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalić 

własny warsztat pracy. 

4. Nauczyciel bibliotekarz  zobowiązany jest  prowadzić  politykę  gromadzenia  zbiorów,  

kierując  się zapotrzebowaniem  nauczycieli  i  uczniów,  analizą  obowiązujących  

w  szkole  programów  i  ofertą  rynkową oraz możliwościami finansowymi Szkoły. 

5. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły. 

6. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców 

i innych ofiarodawców. 

7. Szczegółową organizację pracy i zasady udostępniania zbiorów określa regulamin     

biblioteki szkolnej. 

 

§  31. Zespoły nauczycielskie  i zasady ich pracy. 

2. Zespoły nauczycielskie powołuje dyrektor szkoły.  

3. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem: 

1) planowania i organizacji procesów zachodzących w szkole; 

2) wykonywania zadań stojących przed szkołą i nauczycielami; 

3) doskonalenia współpracy zespołowej; 

4) wymiany doświadczeń między nauczycielami; 
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5) wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, 

wychowania i organizacji; 

4. W gimnazjum powołuje się zespoły stałe i doraźne.  

5. Zespół stały funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania. Dyrektor szkoły może 

corocznie dokonywać zmiany w składzie zespołu stałego w przypadku zmian kadrowych 

na stanowiskach nauczycieli lub zmiany rodzaju przydzielonych zajęć. 

6. Zespoły doraźne (problemowe i zadaniowe) powołuje dyrektor do wykonania okresowego 

zadania lub rozwiązania problemu. Po zakończeniu pracy zespół ulega rozwiązaniu. 

7. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący. 

8. Przewodniczącego zespołu powołuje dyrektor szkoły na wniosek członków zespołu. 

9. Przewodniczący zespołu jest zobowiązany do przedstawienia planu pracy dyrektorowi 

szkoły w terminie do 15 września każdego roku szkolnego. Plan pracy zatwierdza 

dyrektor szkoły.  

10. Zebrania zespołów są protokołowane. W sytuacji poruszania danych wrażliwych, 

szczególnie przy analizowaniu opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych 

lub zaświadczeń lekarskich dotyczących ucznia odstępuje się od zapisu tych danych 

w protokole. 

11. Przewodniczący przedkłada  na radzie pedagogicznej dwa razy w ciągu roku 

sprawozdanie z prac zespołu. 

12. Nauczyciel zatrudniony w szkole jest obowiązany należeć do przynajmniej jednego 

zespołu. 

13. Każdy nauczyciel aktywnie uczestniczy w pracach zespołu. 

14. Obecność nauczyciela na zebraniach jest obowiązkowa. 

15. Zespół ma prawo wypracować wewnętrzne zasady współpracy, organizacji spotkań, 

komunikowania się, podziału ról i obowiązków, monitorowania działań i ewaluacji pracy 

własnej. 

 

§ 32. Rodzaje zespołów nauczycielskich i ich zadania. 

1. W Gimnazjum powołuje się następujące stałe zespoły:  

1) Zespół Wychowawczy  

2) Zespół Analiz i Badań Edukacyjnych; 

3) Zespoły nauczycieli poszczególnych przedmiotów 

 

2. W skład zespołów wchodzą odpowiednio: 
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1) Zespołu Wychowawczego - wychowawcy poszczególnych klas, pedagog szkolny 

oraz inni chętni nauczyciele; 

2) Zespołu Analiz i Badań Edukacyjnych: nauczyciele przedmiotów objętych 

egzaminem gimnazjalnym. 

3. Zadania zespołów.  

1)  Zadania Zespołu Wychowawczego: 

a) opracowywanie Programu Wychowawczego i Profilaktyki na cykl edukacyjny 

na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej obowiązujących 

programów, wniosków rodziców i propozycji uczniów, a także analizy sytuacji 

wychowawczej w szkole, 

b) gromadzenie materiałów metodycznych celem udostępniania ich do 

przygotowania zajęć, 

c)  analizowanie szczególnie trudnych przypadków  wychowawczych, 

d)  doskonalenie wewnętrzne  zgodnie z potrzebami nauczycieli – 

wychowawców, 

e) wymiana doświadczeń, przykładów  „ dobrej praktyki”, 

f) analiza sytuacji wychowawczych w oddziale na wniosek wychowawcy lub 

nauczyciela prowadzącego zajęcia w klasie. Opracowanie zaleceń do pracy, 

sposobów wspólnego oddziaływania  dla zespołu nauczycieli uczących 

w klasie, 

g) planowanie i realizacja działań antydyskryminacyjnych, promujących prawa 

dziecka, zdrowe odżywianie, ochronę środowiska, 

h)  koordynacja działań profilaktycznych, 

i)  wspieranie działań samorządu uczniowskiego, 

j) opracowanie harmonogramu uroczystości, apeli, imprez kulturalnych, planu 

wycieczek, 

k) koordynacja pracy zespołów dydaktyczno-wyrównawczych, kółek 

zainteresowań celem umożliwienia wzięcia udziału wszystkim chętnym 

uczniom, 

l) ocena sytuacji wychowawczej w szkole po każdym okresie nauki; 

przygotowanie we współpracy ze szkolnym pedagogiem raportu z dokonanej 

oceny na potrzeby Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, 

m) udział w postępowaniach mediacyjnych w sytuacjach konfliktowych, 

zwłaszcza w relacjach wychowawca – rodzic,  

n) inne, zgodnie z potrzebami szkoły lub na wniosek członków zespołu; 
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2) Zadania Zespołu Analiz i Badań Edukacyjnych: 

a) opracowanie planu badań edukacyjnych na każdy rok szkolny, 

b) dokonywanie jakościowej analizy wyników badań (sprawdzianów, testów 

kompetencji, próbnych egzaminów na podstawie ilościowych opracowań przez 

nauczycieli uczących, 

c) przygotowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego, arkuszy uczniowskich lub 

opiniowanie opracowanych przez nauczycieli lub oferowanych przez firmy 

zewnętrzne na potrzeby prowadzonych diagnoz, 

d) analiza jakościowa i ilościowa wyników egzaminów zewnętrznych 

z zastosowaniem technologii EWD i przygotowanie opracowania wraz 

z wnioskami do dalszej pracy, 

e)  prowadzenie szkoleń nauczycieli z zakresu ewaluacji wyników nauczania, 

f)  kierowanie wystąpień do poszczególnych nauczycieli  zawierających 

wskazówki do wprowadzenia zmian w procesie kształcenia, 

g) prezentowanie opracowań na posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady 

Rodziców; 

3) Zadania Zespołów przedmiotowych: 

a) opiniowanie przedstawianych programów nauczania poszczególnych 

przedmiotów, 

b) korelacja międzyprzedmiotowa w zakresie treści kształcenia, 

c) ewaluacja programów nauczania i wymagań edukacyjnych po każdym roku 

szkolnym, 

d) wypracowanie zasad dostosowywania form i metod pracy na poszczególnych 

przedmiotach uczniom o zbliżonych dysfunkcjach i specjalnych potrzebach 

edukacyjnych, 

e)  analiza osiąganych efektów kształcenia i opracowywanie wniosków do dalszej 

pracy, 

f)  dobór podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów 

ćwiczeniowych, 

g)  opiniowanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych i metodycznych, 

h)  wymiana doświadczeń pedagogicznych – lekcje otwarte, pokazowe, 

omawianie  scenariuszy zajęć, 

i) wewnętrzne doskonalenie, 

j) dzielenie się wiedzą uzyskaną podczas różnych form doskonalenia 

zewnętrznego, 
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k) ewaluacja zasad oceniania, klasyfikowania i promowania; wnioskowanie 

o wprowadzenie zmian do statutu szkoły w tym zakresie, 

l) organizacja konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych, 

m) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizację zajęć 

pozalekcyjnych, kół zainteresowań, zajęć fakultatywnych, 

n) inne, wynikające z potrzeb szkoły lub na wniosek nauczycieli; 

 

§ 33. Wicedyrektor  

1. Stanowisko wicedyrektora szkoły w przypadkach uzasadnionych potrzebami 

organizacyjnymi szkoły, tworzy dyrektor szkoły, za zgodą organy prowadzącego.  

2. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, RR oraz organu prowadzącego Dyrektor 

Szkoły powołuje osobę na stanowisko wicedyrektora. 

 

§ 34. W Szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem 

statutowym jest działalność  wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej   i opiekuńczej Szkoły.  Zgodę na podjecie 

działalności przez stowarzyszenia i organizacje, wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim 

uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej  opinii Rady Rodziców  

i Rady Pedagogicznej. 

 

Rozdział VII  

Uczniowie szkoły 

 

§  35.1.  Do Gimnazjum uczęszczają uczniowie w wieku od 13 do 16 lat, jednak nie dłużej niż 

do 18 roku życia. 

2. Nauka w Gimnazjum jest obowiązkowa. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia 

gimnazjum, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, 

w którym uczeń kończy 18 lat. 

3. Dyrektor szkoły prowadzi ewidencję realizacji obowiązku szkolnego uczniów zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

4. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno-pedagogicznej 

Dyrektor szkoły może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego. 

5. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
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6. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną 

nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych w gimnazjum. 

7. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć; 

4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora gimnazjum, 

w obwodzie którym dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego.  

 

Rozdział VIII   

Nagrody i kary 

 

§ 36.1. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły, 

2) zachowania stanowiące godny naśladowania wzór osobowy, 

3) wybitne osiągnięcia, 

4) dzielność i odwagę, 

5) reprezentowanie szkoły na zewnątrz, 

6) aktywne uczestniczenie w życiu społeczności szkolnej. 

7) za maksymalne, 100% wyniki na egzaminie zewnętrznym z co najmniej jednego 

zakresu egzaminu. 

2. Nagrody przyznaje Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu 

Uczniowskiego lub Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

3. Ustala się następujące rodzaje nagród: 

1) pochwała wychowawcy, 

2) pochwała opiekuna organizacji uczniowskich, 

3) pochwała Dyrektora wobec całej społeczności szkolnej, 

4) dyplom, 

5) list gratulacyjny do rodziców, 

6) nagrody rzeczowe 

7) tytuł Uczeń roku zgodnie z odrębnym regulaminem uchwalonym przez radę 

pedagogiczną 

4. Dopuszcza się łączne stosowanie różnych rodzajów nagród. 

5. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców. 
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6. Uczeń  ma prawo do świadectwa z wyróżnieniem, jeśli spełnia warunki określone 

w odrębnych przepisach. 

7. Uczeń, który uzyskał w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen co najmniej 4,75 oraz 

wzorową ocenę zachowania, otrzymuje nagrodę książkową. 

 

§  37.1.  Za rażące zaniedbywanie obowiązków szkolnych, za łamanie postanowień statutu 

oraz za zły wpływ na społeczność uczniowską, uczeń podlega karze. 

2. Ustala się następujące rodzaje kar: 

1) upomnienie wychowawcy klasy, 

2) pozbawienie funkcji pełnionych w klasie lub w szkole, 

3) upomnienie Dyrektora, 

4) ustne lub pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia, 

5) prace użyteczne na rzecz szkoły, 

6) obniżenie oceny zachowania, 

7) przeniesienie do innej klasy, 

8) zawieszenie prawa do: 

a) udziału w zajęciach pozalekcyjnych, 

b) reprezentowania szkoły na zewnątrz, 

c) korzystania z niektórych form opieki socjalnej, 

d) korzystania z innych przywilejów, 

9) przeniesienie do innej szkoły.   

3. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu 

Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do Dyrektora w terminie dwóch dni. 

4. Dla zbadania zasadności odwołania Dyrektor powołuje komisję w składzie: 

1) dyrektor lub wicedyrektor , 

2) pedagog szkolny, 

3) wychowawca klasy, o ile nie był wymierzającym karę, 

4) opiekun Samorządu Uczniowskiego. 

5. Na wniosek odwołującego się ucznia, w skład komisji odwoławczej może wejść Rzecznik 

Praw Ucznia. 

6. Komisja po zapoznaniu się z rodzajem przewinienia, za które nałożono karę, wysłuchuje 

zainteresowanego ucznia, analizuje adekwatność zastosowanej kary do stopnia winy 

i postanawia o uchyleniu kary bądź utrzymaniu jej w mocy. Decyzja komisji jest 

ostateczna. 

7. O zastosowanej karze szkoła ma obowiązek poinformować rodziców ucznia. 
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8. Przeniesienie do innej szkoły wiąże się z równoczesnym skreśleniem ucznia z listy 

uczniów. 

9. Wniosek o przeniesienie do innego gimnazjum Dyrektor składa do kuratora oświaty. 

10. Dyrektor Gimnazjum może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie 

ucznia do innego gimnazjum, gdy: 

1) naruszy on na terenie szkoły nietykalność osobistą innego człowieka , 

2) drastycznie łamie obowiązki uczniowskie, nie przestrzega postanowień Statutu 

Szkoły, a upomnienia i nagany nie odnoszą skutku. 

 

§ 38.1.  Uczniowie szkoły mają zapewnione na terenie szkoły bezpieczeństwo poprzez: 

1) przestrzeganie przez wszystkich członków społeczności szkolnej zasad BHP, 

2) systematyczne dyżury śródlekcyjne nauczycieli, 

3) opiekę w świetlicy szkolnej podczas oczekiwania na rozpoczęcie zajęć lub odjazdy po 

zakończonych zajęciach. 

2. Na terenie szkoły bez wiedzy i zgody dyrekcji nie może przebywać żadna osoba nie 

będąca uczniem szkoły, jego rodzicem lub pracownikiem. 

3. Każdy uczeń i pracownik szkoły jest zobowiązany zgłosić dyrekcji przypadki naruszenia 

powyższych zasad. 

 

Rozdział IX  

Prawa i obowiązki ucznia 

 

§ 39.1.  Uczeń ma prawo do : 

1) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania i programów nauczania 

2) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania, 

3) korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności, 

4) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej, 

5) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę 

i poszanowanie jego godności, 

6) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

7) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

8) swobodnego wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia szkolnego, a także 

przekonań religijnych i światopoglądowych-jeśli nie narusza tym dóbr innych osób, 

9) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 



 40

10) pomocy w przypadku trudności w nauce, 

11) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, zawodowego 

i logopedycznego 

12) wychowania w duchu godności, tolerancji, wolności i równości, 

13) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, księgozbioru biblioteki podczas zajęć 

szkolnych, w myśl obowiązujących regulaminów, 

14) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się 

w organizacjach działających na terenie szkoły, 

15) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach, 

16) udziału w zorganizowanych imprezach, projektach, konkursach. 

17) bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych zgodnie 

z odrębnymi przepisami 

2. W przypadku naruszenia praw ucznia, poszkodowany ma prawo złożyć skargę osobiście 

lub za pośrednictwem wychowawcy, SU albo rodzica do Dyrektora szkoły. 

 

§ 40.1. Uczeń szkoły ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie 

szkoły. Do szczególnych obowiązków ucznia należy: 

1) systematyczne przygotowywanie się do zajęć, odrabianie prac poleconych przez 

nauczyciela do wykonania w domu. 

2) aktywne i zgodne z regulaminem uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych, 

a w szczególności: 

a) w czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachować należytą uwagę, nie 

rozmawiać z innymi uczniami w czasie prowadzenia wykładu przez nauczyciela, 

zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela. Nauczyciel 

powinien umożliwić uczniowi zabrania głosu w czasie zajęć w każdym 

przypadku, gdy uczeń zgłosi taki zamiar; 

b) w czasie zajęć lekcyjnych uczeń zobowiązany jest do przestrzegania reguł 

ustalonych regulaminem szkoły oraz umową (kontraktem) zawartą między 

nauczycielem a uczniami oddziału. 

3) systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia wynikające z planu zajęć: 

a) mimo spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest wejść do sali, w której 

odbywają się zajęcia, nauczyciel prowadzący dane zajęcia, odnotowuje 

spóźnienie lub nieobecność ucznia; 
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b) uczeń zobowiązany jest usprawiedliwić nieobecność na zajęciach szkolnych. 

Usprawiedliwienie zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy lub 

zastępującemu go nauczycielowi w ciągu  tygodnia od powrotu do szkoły; 

c) usprawiedliwienie nieobecności ucznia dokonują rodzice w formie pisemnego 

oświadczenia o przyczynach nieobecności ich dziecka na zajęciach. 

Oświadczenie może być podpisane przez jednego z rodziców i musi być 

wpisane do specjalnego zeszytu do kontaktów szkoły z rodzicami. Zeszyt 

kontaktów jest obowiązkowy dla każdego ucznia; 

d) dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach może być 

również zaświadczenie lekarskie (oryginał albo kopia) wklejone do zeszytu 

kontaktów szkoły z rodzicami; 

e) jeżeli uczeń jest nieobecny na zajęciach z powodu reprezentowania szkoły 

w dzienniku lekcyjnym wpisuje się „zwolniony”,  usprawiedliwienia dokonuje 

nauczyciel organizator zawodów lub pełniący funkcję opiekuna podczas 

wyjazdu; 

f) w przypadku gdy uczeń na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów nie 

uczestniczy w lekcjach religii, szkoła zapewnia uczniowi opiekę nauczyciela; 

g) w przypadku nieobecności wychowawcy osobą władną do zwalniania ucznia 

na polecenie rodziców jest dyrektor szkoły lub nauczyciel uczący daną lekcję; 

h) zwolnienie ucznia z zajęć lekcyjnych dokonują rodzice lub prawni 

opiekunowie. Może to być w formie telefonicznej lub pisemnej (zwolnienie 

musi być wpisane do zeszytu do kontaktów z rodzicami). 

2. Inne obowiązki ucznia: 

1) Dbanie o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 

2) Wystrzeganie się wszelkich używek. Całkowity zakaz na terenie szkoły posiadania, 

rozprowadzania i zażywania środków psychotropowych (w tym dopalaczy), papierosów 

(w tym elektronicznych) oraz alkoholu, 

3) Naprawianie wyrządzonych szkód materialnych, 

4) Przestrzeganie zasad kultury współżycia oraz powstrzymywanie się od wszelkich 

działań agresywnych skierowanych wobec innej osoby. Na terenie szkoły zabrania się 

używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów, 

5) Należy szanować mienie szkoły, 

6) Dbanie o honor i tradycje szkoły, uszanowanie sztandaru i przestrzeganie ceremoniału 

szkoły, znajomość hymnu szkolnego i państwowego, 
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7) Podporządkowanie się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora szkoły, Rady 

Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego, 

8) Okazywanie szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły ludziom 

starszym i innym uczniom, 

9) Przestrzeganie regulaminów obowiązujących w szkole, 

3. Strój ucznia: 

1) w szkole obowiązuje schludny i estetyczny wygląd, w doborze ubioru, fryzury należy 

zachować umiar, pamiętając, że jest to miejsce nauki i pracy, 

2) za strój galowy uznaje się białą bluzkę lub koszulę oraz granatowe bądź czarne 

spodnie lub spódniczkę, 

3) jednolity strój pocztu sztandarowego.   

 
§ 41. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

na terenie szkoły: 

1. Uczniowie i pracownicy szkoły mogą posiadać telefon komórkowy. 

2. Przyniesiony telefon musi być wyłączony. Można go używać podczas zajęć lekcyjnych, 

bibliotecznych, świetlicowych itp. tylko za zgodą nauczyciela. 

3. Uczniowie i pracownicy szkoły przynoszą telefon do szkoły na własną odpowiedzialność. 

W uzasadnionym przypadku mogą go zostawić w depozycie. 

4. W razie nie przestrzegania powyższych zasad nauczyciel lub dyrektor szkoły ma prawo 

odebrać uczniowi telefon lub inne urządzenie elektroniczne na czas zajęć edukacyjnych. 

Po lekcji nauczyciel oddaje urządzenie uczniowi. 

5. W przypadku łamania zasad uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania według zasad 

ustalonych w WZO.  

6. Nie wolno fotografować, filmować i nagrywać nauczycieli, uczniów i innych 

pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody. 

 

§  42. Szczegółowe zasady wszczynania procedury karnego przeniesienia do innej szkoły.   

1. Decyzję o skierowaniu wniosku do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej 

szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zaopiniowaniu wniosku przez radę pedagogiczną. 

2. Wniosek może być złożony po wyczerpaniu wszystkich przewidzianych w statucie kar, 

w przypadku powtarzających się poniższych nagannych zachowań: 

1) stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów i pracowników 

szkoły; 

2) dystrybucji narkotyków i środków psychotropowych oraz ich posiadania; 
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3) używania alkoholu i środków odurzających oraz bycia pod ich wpływem na terenie 

szkoły; 

4) naruszania godności i nietykalności osobistej innych osób, w tym również 

pracowników szkoły; 

5) notorycznego opuszczania bez usprawiedliwienia obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych; 

6) dopuszczanie się kradzieży; 

7) fałszowania dokumentów państwowych; 

8) zachowanie demoralizującego, obscenicznego; 

9) zachowania podlegającego jurysdykcji sądu karnego lub kolegium ds. wykroczeń; 

3. Dyrektor Szkoły, po otrzymaniu  informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje 

posiedzenie Rady Pedagogicznej szkoły. 

4. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą być 

wychowawca klasy, pedagog szkolny, Rzecznik Praw Ucznia. Uczeń może się również 

zwrócić o opinię do Samorządu Uczniowskiego. 

5. Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę 

postępowania ucznia jako członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania analizy,  

wychowawca klasy zobowiązany jest zachować obiektywność. Wychowawca klasy 

informuje RP o zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących, 

zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp. 

6. Rada Pedagogiczna w głosowaniu, po wnikliwym wysłuchaniu stron,  podejmuje uchwałę 

opiniującą dotyczącą danej sprawy. 

7. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły. 

8. Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem 

uzyskania opinii. Brak opinii  samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie 

wstrzymuje wykonania uchwały Rady Pedagogicznej. 

9. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do wnioskowania o przeniesienie do innej szkoły 
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Rozdział X 

Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole 

 

§ 43.1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz 

innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi 

na teren szkoły sprawują: pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący nauczyciele.   

2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych 

oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, 

podczas przerw międzylekcyjnych. 

3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie 

organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie 

wycieczek: 

1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za 

bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany 

jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym 

wypadku, mającym miejsce podczas zajęć;  

2) podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie 

z harmonogramem dyżurów; 

3) przy wejściu do szkoły dyżur pełni pracownik obsługi; 

4) podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie 

i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas 

wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami. 

4. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie: 

informatyki, fizyki, chemii, warsztaty szkolne i inne, opiekun pracowni lub inny 

pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin pracowni 

(stanowiska pracy) i na początku roku zapoznaje z nim uczniów. 

5. Budynek szkoły jest monitorowany całodobowo ( na zewnątrz i wewnątrz). 

6. Szkoła na stałe współpracuje z policją. 

7. Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do szkoły. 

8. Ucznia może zwolnić z danej lekcji  wychowawca klasy, nauczyciel danych zajęć 

edukacyjnych lub dyrektor szkoły – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano 

przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły. 

9. W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić 

uczniów z ostatnich. 
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10. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod 

warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik 

szkoły. 

11. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, 

zawiadamia pielęgniarkę szkolną oraz Dyrektora Szkoły. 

12. Dyrektor Szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie 

ratunkowe  (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący. 

 

§ 44.  Procedury postępowania w przypadku zagrożenia 

Szczegółowe procedury postępowania w przypadku zagrożenia zawarto w szkolnej Strategii 

działań wychowawczych i interwencyjnych wobec uczniów 

 

§ 45.  Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwa uczniów. 

1. Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo 

i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych 

przez nią. 

2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć 

obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez: 

1) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach 

dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji; 

2) systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania 

w świetlicy i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy; 

3) uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im, 

4) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia 

(dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły); 

5) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące 

zagrożenie bezpieczeństwa uczniów; 

6) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły; 

7) niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, 

noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia 

uczniów 

3. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać pielęgniarkę, 

w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe (każdy wypadek należy odnotować 

w „zeszycie wypadków”, znajdującym się w sekretariacie szkoły).  
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4. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je 

przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły. 

5. Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli 

wychowania fizycznego oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki 

niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy. 

6. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają 

przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

7. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po 

zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki 

ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych 

warunków pracy. 

 

Rozdział XI   

Ocenianie wewnątrzszkolne  

 

§ 46.1. Ocenianie wewnątrzszkolne w szkole wprowadza się zgodnie z obowiązującym 

prawem oświatowym. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne, to proces zbierania informacji o uczniu, formułowanie sądów 

o tych informacjach i podejmowanie decyzji. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne odnosi się do postępów ucznia w nauce, jego zaangażowania 

we własny rozwój, oraz właściwego postępowania na drodze do osiągania celów 

edukacyjnych. 

4. Zasadą oceniania wewnątrzszkolnego jest zarówno ocena postępów ucznia 

w przyswajaniu nowych wiadomości, jak i stopień opanowania przez niego określonych 

wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej oraz wkład pracy 

ucznia przy uwzględnieniu jego indywidualnych możliwości. 

5. Podstawą oceniania osiągnięć ucznia jest spełnienie przez niego wymagań edukacyjnych 

na określonym poziomie z uwzględnieniem wymagań egzaminacyjnych i realizowanych 

programów nauczania. 

6. Narzędzia pomiarowe służące sprawdzaniu osiągnięć ucznia konstruowane są w oparciu 

o zasady pomiaru dydaktycznego, a stopnie szkolne uwzględniają ocenianie kryterialne 

oraz indywidualne potrzeby uczniów określone w opinii/orzeczeniu poradni 

psychologiczno – pedagogicznej. 

 
§ 47.1. Ocenianiu podlegają: 



 47

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia; 

3) projekt edukacyjny. 

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

wewnątrzszkolnego. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli 

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

do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania –w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w 

statucie szkoły. 

5. Projekt edukacyjny podlega ocenianiu według odrębnych zasad. Ocena za wkład pracy 

ucznia w realizacji projektu edukacyjnego nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy wyższej lub ukończenie gimnazjum. 

6. 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 nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o 

tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć; 

3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

5) monitorowanie bieżącej pracy ucznia; 

6) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach 

w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

7. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 
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z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem 

zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole; 

2) ustalanie kryteriów zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w  formach  przyjętych w szkole; 

4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,  

5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;  

6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie sposobu i kryteriów oceny projektu edukacyjnego; 

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

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

9) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i  trudnościach  ucznia w nauce oraz zasad wglądu do 

dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów; 

8. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe 

postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani  nagrodą.  

9. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 

§ 48.1. Skala ocen: 

1)  Oceny cząstkowe, okresowe i roczne ustala się w stopniach według następującej 

skali: 

a) celujący – wyrażony cyfrą 6 

b) bardzo dobry – wyrażony cyfrą 5 

c) dobry – wyrażony cyfrą 4 

d) dostateczny – wyrażony cyfrą 3 

e) dopuszczający – wyrażony cyfrą 2 

f) niedostateczny – wyrażony cyfrą 1 
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2) W ocenianiu bieżącym (cząstkowym) nauczyciele stosować mogą inne znaki graficzne 

takie jak: „+”, „-’’, oznaczenia literowe: „nb.” (nieobecność), „np.” (nieprzygotowany 

do lekcji), „nc.” (niećwiczący). 

3) Nauczyciel zobowiązany jest wyjaśnić uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) 

wymagania edukacyjne, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, warunki i tryb 

uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej na początku roku szkolnego.  

4) Kryteria ocen:  

a) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który odznacza się szczególnymi 

zainteresowaniami w odniesieniu do przedmiotu, w miarę możliwości uczestniczy 

w szkolnych i pozaszkolnych konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 

W sprawdzianie wiedzy i umiejętności uzyskał 100% punktów możliwych 

do otrzymania rozwiązując w pełni poprawnie zadanie wymagające zintegrowania 

wiedzy i zastosowania jej w całkowicie nowej sytuacji. 

b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który posiada zasób wiedzy określony 

programem nauczania, potrafi zastosować ją w nowych sytuacjach poznawczych 

oraz wykazuje się umiejętnością dokonywania analizy i syntezy materiału 

rzeczowego, znajduje związki przyczynowo – skutkowe. W sprawdzianie wiedzy 

i umiejętności osiągnął 91 – 99% punktów możliwych do otrzymania 

c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który posiadaną wiedzę (określoną programem 

nauczania) potrafi wykorzystać w procesie dalszego kształcenia się i w życiu 

codziennym. W sprawdzianie wiedzy i umiejętności osiągnął co najmniej 75% 

punktów możliwych do otrzymania. 

d) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który wystarczająco opanował wiedzę 

określoną programem nauczania i potrafi wykonywać polecenia o średnim stopniu 

trudności wymagające wykorzystania wiedzy i umiejętności przewidzianych tym 

programem, aktywnie uczestniczy w procesie kształcenia. W sprawdzianie wiedzy 

i umiejętności osiągnął co najmniej 51% punktów możliwych do otrzymania. 

e) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, którego wiedza zawiera znaczne luki 

i braki, materiał przewidziany programem nauczania nie został przez ucznia 

opanowany w stopniu dostatecznym. Przy znacznej pomocy nauczyciela uczeń jest 

w stanie zrealizować polecenia wymagające zastosowania posiadanej wiedzy 

i umiejętności. W sprawdzianie wiedzy i umiejętności osiągnął co najmniej 35% 

punktów możliwych do otrzymania. 

f) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiedzy i umiejętności 

przewidzianych programem nauczania, umożliwiających mu przejście do klasy 
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programowo wyższej lub wyższego poziomu kształcenia. W sprawdzianie wiedzy 

i umiejętności osiągnął poniżej 35% punktów możliwych do otrzymania. 

 

§ 49. Formy oceniania i ogólne zasady klasyfikacji 

1. Uczeń poddany jest zróżnicowanym formom oceniania bieżącego i w różnych 

obszarach aktywności na każdym przedmiocie jak np.: 

1) odpowiedź ustna, 

2) pisemne prace kontrolne, sprawdziany i kartkówki, 

3) indywidualne lub zespołowe opracowania i prezentacje referatów, debat 

i pokazów, 

4) prowadzenie prac badawczych i opracowywanie ich wyników, 

5) prace długoterminowe, 

6) przygotowanie i udział pod kierunkiem nauczyciela zajęć terenowych oraz 

innych form ćwiczeń, 

7) prace domowe, 

8) osiągnięcia w zakresie wiedzy i umiejętności wykazane w konkursach 

i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych 

2. Nauczyciel zobowiązany jest ocenić ucznia przynajmniej cztery razy w ciągu okresu, 

a z przedmiotów realizowanych w wymiarze jednej godziny tygodniowo, co najmniej 

trzy razy. 

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

muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek 

wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających 

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

systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 

podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć lub ćwiczeń na lekcjach wychowania 

fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

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

W tym przypadku, jeżeli okres zwolnienia uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub 

rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

5. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno 

– pedagogicznej  w tym poradni specjalistycznej lub na postawie orzeczenia o potrzebie 

indywidualnego nauczania zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją 
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rozwojową,  z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem w tym 

z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego w części lub w całym okresie 

kształcenia. W tym przypadku w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

6. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, 

a roczną na zakończenie roku szkolnego. Polega ona na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia i ustaleniu śródrocznych oraz rocznych ocen z zajęć edukacyjnych 

przez nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę zachowania. 

8. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu 

na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

9. Do dnia 30 września zespoły nauczycieli poszczególnych przedmiotów  opracowują 

wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów i zamieszczają je 

w dokumencie - Przedmiotowe Zasady Oceniania. 

10. Nauczyciele do dnia 30 września informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych 

opiekunów) o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  

2) śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, realizowanego przez siebie programu 

nauczania;  

3) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;  

4) warunkach i trybie uzyskania wyższej  niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

11. Nauczyciel ma obowiązek podać oceny ze sprawdzianu do wiadomości uczniów 

w terminie do 2 tygodni od dnia jego napisania. Dopuszcza się przesunięcie terminu 

zwrotu prac pisemnych w sytuacjach losowych - o czas nieobecności nauczyciela oraz 

w okresach świąt, ferii. 

12. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.  

13. Uczeń oraz jego rodzice otrzymują sprawdzian do wglądu w szkole w czasie konsultacji 

/ dyżuru nauczyciela. 

14. Na prośbę ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę 

powinien ją uzasadnić. 

15. Ocenę okresową ucznia wystawia się na podstawie co najmniej trzech sposobów 

sprawdzania osiągnięć.  
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§ 50. Uzasadnianie ocen. 

1. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną. 

2. Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie 

w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, 

braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. 

3. Wszystkie oceny z pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia 

uzasadniane są pisemne.  

4. W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają  prawo do uzyskania dodatkowego 

uzasadnienia oceny, o której mowa w ust. 3. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel 

przekazuje bezpośrednio zainteresowanej osobie w czasie konsultacji w wyznaczonych 

godzinach i dniach tygodnia lub podczas indywidualnych spotkań z rodzicem. 

 

§ 51. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia 

1. Nauczyciel, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub 

innej poradni specjalistycznej, dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb ucznia, u którego stwierdzono występowanie trudności rozwojowych 

uniemożliwiających sprostanie wymaganiom edukacyjnym według tabeli zamieszczonej 

poniżej. Dotyczy to także uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

2. Szczegółowe zasady oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zawarte 

są w Przedmiotowych Zasadach Oceniania. 

 

Dyslektycy 

(Specyficzne trudności  

w nauce) 

 

Niepełnosprawność intelektualna  

w stopniu lekkim 

(Specjalne potrzeby  edukacyjne) 

Niepełnosprawność 

intelektualna  w stopniu 

umiarkowanym lub 

znacznym 

(Specjalne potrzeby 

edukacyjne) 

Dostosowanie wymagań w 

zakresie: 

1. Poprawności 

ortograficznej i graficznej 

pisma  (uwzględnić typowe 

błędy ortograficzne) 

2. Wydłużenia czasu pracy 

3. Ocenianie większej ilości 

1. Zminimalizować ilość 

i ograniczyć ocenianie prac 

domowych, 

2. Wydłużyć czas pracy, 

3. Formę pytań i poleceń 

dostosować do poziomu 

percepcji ucznia, 

4. Jeśli uczeń, zgodnie 

Realizowany jest 

Indywidualny Program 

Edukacyjno-Terapeutyczny. 

Ocenianie według zasad 

zawartych w podstawie 

programowej kształcenia 

ogólnego dla uczniów 

niepełnosprawnych 
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wypowiedzi ustnych niż 

pisemnych 

 

 

z zaleceniem poradni 

psychologiczno pedagogicznej 

uczestniczy w zajęciach 

wyrównawczych oceniany jest 

według następującej skali: 

cel.: 100%, bdb.: 91 – 99%,  

db.: 75 – 90%, dst: 51 – 74%, 

dop.: 30 – 50% punktów możliwych 

do otrzymania. 

intelektualnie w stopniu 

umiarkowanym 

 

3. Kryteria ocen dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 

upośledzonych w stopniu lekkim: 

1) ocenę celującą –otrzymuje uczeń, który odznacza się specjalnymi 

zainteresowaniami w odniesieniu do przedmiotu, potrafi zastosować wiedzę 

w nowych sytuacjach poznawczych i uzyskał w sprawdzianie wiedzy 100% 

punktów możliwych do otrzymania rozwiązując zadanie wymagające 

zastosowania wiedzy zintegrowanej. Sprawdzian wiedzy musi być tak 

skonstruowany, aby punktacja za zadanie wymagające stosowania wiedzy 

zintegrowanej nie przekraczała 5% punktów możliwych do otrzymania. 

2) ocenę bardzo dobrą  otrzymuje uczeń, który posiada zasób wiedzy określony 

programem nauczania i  potrafi zastosować ją w typowych sytuacjach 

poznawczych i uzyskał w sprawdzianie wiedzy 91 – 99% punktów możliwych do 

otrzymania. 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który posiadaną wiedzę (określoną programem 

nauczania) stosuje w typowych zadaniach o średnim stopniu trudności, aktywnie 

uczestniczy w procesie kształcenia i uzyskał w sprawdzianie wiedzy  75 –  90% 

punktów możliwych do otrzymania. 

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania podstawowe 

i otrzymał w sprawdzianie wiedzy i umiejętności 51 – 74% punktów możliwych 

do uzyskania. 

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, którego wiedza zawiera znaczne luki 

i braki, materiał przewidziany programem nauczania nie został przez ucznia 

opanowany w stopniu dostatecznym. Przy znacznej pomocy nauczyciela uczeń 

jest w stanie zrealizować polecenia wymagające zastosowania posiadanej wiedzy 

i umiejętności. W sprawdzianie wiedzy i umiejętności osiągnął co najmniej 35% 

punktów możliwych do otrzymania. 
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6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiedzy i umiejętności 

przewidzianych programem nauczania, umożliwiających mu przejście do klasy 

programowo wyższej lub wyższego poziomu kształcenia. W sprawdzianie 

wiedzy i umiejętności osiągnął poniżej 30% punktów możliwych do otrzymania. 

4. Zasady oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (niepełnosprawnych 

intelektualnie w stopniu umiarkowanym) 

1) Ocenianiu podlegają: 

a) osiągnięcia edukacyjne uczniów, 

b) zachowanie ucznia. 

2) Nawet niewielkie postępy ucznia powinny być wzmacniane pozytywnie, 

natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu. 

3) Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę 

klasy, nauczycieli stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych. 

 

§ 52.1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów ze SPE oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o: 

1) realizowanych treściach wynikających z założeń podstawy programowej oraz 

indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych. 

2) dokumentowaniu postępów każdego ucznia. 

3) sposobie oceniania. 

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

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

zachowania. 

3. Oceny opisowe są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

4. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę 

w formie pisemnej w ciągu 7 dni. 

5.  Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dokumentacja dotycząca oceniania ucznia 

jest im udostępniana. 

6. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w podstawie programowej i zachowania ucznia 

oraz ustaleniu oceny opisowej. 

7. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku  

szkolnego, w terminach określonych w statucie szkoły. 

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi. 
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9. Nauczyciel dokonuje oceny opisowej, z którą zaznajamia uczniów i rodziców  (prawnych 

opiekunów) uwzględniając możliwości intelektualne ucznia i jego wkład pracy. 

10. Nauczyciel informuje ustnie rodziców (prawnych opiekunów) na wywiadówkach oraz 

w indywidualnych rozmowach o postępach ucznia i jego zachowaniu. 

11. Zakres oceny opisowej obejmuje: 

1) wkład pracy ucznia adekwatny do indywidualnych możliwości intelektualnych, 

2) aktywność i praktyczną działalność ucznia. 

12. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć lub ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego 

na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych 

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

13. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

14. Dyrektor szkoły organizuje lekcje religii na pisemny wniosek rodziców (prawnych 

opiekunów). 

15. Ocena zachowania ma charakter opisowy, którą ustala wychowawca w porozumieniu 

z nauczycielami uczącymi przedmiotów oraz nauczycielami prowadzącymi zajęcia 

rewalidacyjne, psychologiem, pedagogiem.  

16. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 

1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,  

2) uwzględnienie indywidualnych możliwości ucznia oraz zaburzeń w zachowaniu 

wynikających z uszkodzenia centralnego układu nerwowego ucznia. 

17. Ocena zachowania ustalona jest w oparciu o następujące kryteria: 

1) dbałość o higienę i wygląd zewnętrzny, 

2) kultura osobista ucznia, koleżeństwo, właściwe zachowanie się kultura języka, 

3) adekwatne reagowanie na polecenia nauczycieli i wychowawców, 

4) przestrzeganie norm kulturalnego i bezpiecznego funkcjonowania w szkole, 

5) przestrzeganie regulaminów szkolnych, 

6) nagrody uzyskane przez ucznia, 

7) nieusprawiedliwione nieobecności w szkole, 

8) pilność, systematyczność, zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków szkolnych, 

aktywny udział w pracach porządkowych, 

9) poszanowanie mienia szkolnego. 

18. Ilość nieusprawiedliwionych godzin i rażące lekceważenie obowiązku szkolnego ma 

istotny wpływ na ocenę z zachowania. 

19. Śródroczna i roczna ocena opisowa nie musi być wypadkową ocen cząstkowych. 
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20. Uczeń może nie być klasyfikowany z zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do 

ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

 

§ 53.Zasady promowania do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły  

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. Rada pedagogiczna może 

podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej lub 

nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono 

naganną roczną ocenę  klasyfikacyjną zachowania. 

2. Uczeń, który nie spełnił warunków wymienionych w pt. 1 nie otrzymuje promocji do 

klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 

3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu 

nauki w gimnazjum promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

4. Uczeń kończy szkołę, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej na którą składają się roczne 

oceny klasyfikacyjne z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie III 

i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny wyższe od niedostatecznej. 

Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu 

ca najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę  klasyfikacyjną zachowania. 

Ponadto, warunkiem ukończenia szkoły jest przystąpienie przez ucznia do egzaminu 

gimnazjalnego, jeżeli nie był on z niego zwolniony. 

5. 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, a jeśli 

w klasie III –  kończy szkołę z wyróżnieniem. 

6. Laureaci  konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim  i ponadwojewódzkim, 

oraz finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą 

ocenę roczną, nawet, jeśli tytuł laureata lub finalisty konkursu o zasięgu wojewódzkim 

zdobył po ustaleniu lub uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

7. Najpóźniej na 3 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady 

pedagogicznej nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne obowiązani są poinformować 
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ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych. 

Ocenę przewidywaną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego oraz do zeszytu 

kontaktów z rodzicami. 

 

§ 54.Zasady higieny pracy umysłowej 

1. Każdy pisemny lub ustny sprawdzian wiedzy poprzedzony jest zapowiedzią 

z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisaniem tego faktu do dziennika lekcyjnego. 

2. W jednym tygodniu mogą odbyć się co najwyżej trzy pisemne prace kontrolne. 

3. W ciągu  jednego dnia może mieć miejsce tylko jeden sprawdzian pisemny. 

4. Pod pojęciem „sprawdzian” i „praca klasowa” należy rozumieć odpowiedź pisemną lub 

ustną obejmującą materiał powtórzeniowy. Czas pisemnej pracy ucznia wynosi 30 min., 

a w przypadku sprawdzianów obejmujących 2 jednostki lekcyjne – 60 min. i jest 

wydłużony dla uczniów z indywidualnymi wymaganiami edukacyjnymi odpowiednio 

o 10 i 20 min. 

5. Kartkówka z dwóch, trzech ostatnich lekcji nie jest sprawdzianem i nie wymaga 

zapowiedzi.  

6. Kartkówka zapowiedziana może być max z pięciu tematów lekcyjnych, a od jej 

zapowiedzenia były przynajmniej dwa dni robocze na przygotowanie. 

7. Uczniowie nie mają możliwości zgłoszenia nieprzygotowania i nie korzystają 

z przywileju „szczęśliwego numerka” jeśli kartkówka była przez nauczyciela 

zapowiedziana. Zasada ta nie dotyczy ucznia, który wrócił do szkoły po dłuższej 

nieobecności. 

8. Ocenione prace nauczyciel oddaje w ciągu dwóch tygodni od ich napisania, 

a przechowuje przez okres jednego roku. 

9. Uczeń nieobecny podczas zapowiadanych prac klasowych zobowiązany jest do napisania 

lub zaliczenia ustnego pracy w terminie uzgodnionym z nauczycielem. W przypadku 

niedotrzymania terminu przez ucznia przystępuje on do napisania (zaliczenia ustnego) 

pracy na pierwszej lekcji danego przedmiotu, na której jest obecny. 

10. Uczeń ma obowiązek zgłaszania braku pracy domowej i nieprzygotowania się do lekcji na 

warunkach określonych przez nauczyciela przedmiotu (zapisanych w przedmiotowym 

systemie oceniania).  

 

§ 55. Zasady możliwości poprawiania oceny 

1. Pisemne prace sprawdzające z dużej partii materiału są obowiązkowe. Ilość tych prac oraz 

warunki pisania określa nauczyciel przedmiotu. 
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2. Uczeń może podjąć próbę poprawienia oceny ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od 

otrzymania oceny, w terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu. 

3. Uzyskana przez ucznia, w wyniku klasyfikacji rocznej, ocena niedostateczna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.  

4. Uczeń, który otrzymał roczną ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach.  

5. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, a z plastyki, muzyki, zajęć 

artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, wychowania fizycznego egzamin ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

6. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się 

w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

7. Do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego stosuje się przepisy zawarte w odrębnych 

przepisach. 

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

programowo wyższej i powtarza klasę. 

9. Uczeń ma prawo uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych na następujących zasadach: 

1) uczeń lub jego rodzic (opiekun prawny) najpóźniej na 1 dzień przed klasyfikacyjnym 

zebraniem plenarnym rady pedagogicznej składa do dyrektora szkoły podanie 

o egzamin sprawdzający, 

2) egzamin sprawdzający musi się odbyć przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 

plenarnym rady pedagogicznej, 

3) egzamin sprawdzający przeprowadza nauczyciel przedmiotu w obecności innego 

nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora szkoły lub wychowawcy klasy, 

4) egzamin sprawdzający składa się z części pisemnej i ustnej, 

5) jeśli uczeń w wyniku egzaminu sprawdzającego uzyskał ocenę różną od 

przewidywanej okresowej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, to ostateczną oceną 

klasyfikacyjną jest wyższa z tych ocen. 

 

§ 56.1.Egzamin klasyfikacyjny przebiega zgodnie z przepisami zawartymi w odrębnych 

przepisach. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza 

ocen ucznia. 
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2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 

zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia 

w szkolnym planie nauczania. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności ma prawo, po 

złożeniu podania do dyrektora szkoły, zdawać egzamin klasyfikacyjny z materiału 

programowego zrealizowanego w danym roku szkolnym (okresie), nie później niż w dniu 

poprzedzającym dzień zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych w danym roku 

szkolnym  (okresie), w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami. 

4. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej ma prawo za 

zgodą rady pedagogicznej do egzaminu klasyfikacyjnego, po złożeniu podania do 

dyrektora szkoły, jeżeli spełnia następujące warunki: 

1) był klasyfikowany z wszystkich przedmiotów za I okres, 

2) nie uzyskał klasyfikacji rocznej najwyżej z 2 obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

3) znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej. 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje uczeń, realizujący indywidualny program lub tok nauki 

i uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. Nie zdaje on wówczas egzaminu 

z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

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

muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki wychowania fizycznego 

ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

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

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

8. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

9. Ustalona przez nauczyciela lub w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena 

klasyfikacyjna jest ostateczna, a niedostateczna ocena roczna może być zmieniona 

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

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

roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

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

zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 
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11. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa, dyrektor szkoły postępuje zgodnie z procedurą zawartą w odrębnych 

przepisach. 

12. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od wcześniej 

ustalonej, a roczna ocena niedostateczna może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego na warunkach zawartych w odrębnych przepisach. 

13. Jeżeli zastrzeżenia, o których mowa wyżej, dotyczą rocznej oceny uzyskanej w wyniku 

egzaminu poprawkowego, termin zgłoszenia zastrzeżeń przez ucznia lub jego rodziców 

wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, a ocena ustalona przez 

komisję jest ostateczna.  

 

§ 57. Zasada obiektywności, jawności i anonimowości oraz informacji zwrotnej: 

1. Uczeń ma prawo do obiektywnej i jawnej oceny oraz do jej anonimowego uzasadniania.  

2. Dokumentacja dotycząca oceniania, w tym również dokumentacja egzaminu 

klasyfikacyjnego i poprawkowego jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom 

po złożeniu pisemnego wniosku do dyrektora szkoły. Termin i miejsce wglądu do 

dokumentacji wskazuje dyrektor. Dokumentacji nie można kserować, fotografować 

i wynosić poza obręb szkoły. 

3. Uczeń musi być zapoznany z ogólnymi kryteriami i wymaganiami na poszczególne oceny 

z każdego przedmiotu na początku roku szkolnego. 

4. Rodzice informowani są o postępach w nauce na ustalonych, podanych do wiadomości 

dyżurach nauczycieli, zebraniach i wywiadówkach. 

5. Rodzice informowani są pisemnie przez wychowawcę klasy o zagrożeniu ucznia oceną 

niedostateczną na miesiąc przed terminem klasyfikacji rocznej.   

6. W szczególnych przypadkach, jeśli zagrożenie powstało na skutek rażących zaniedbań ze 

strony ucznia, w terminie krótszym niż na miesiąc przed klasyfikacją roczną dopuszcza 

się możliwość uzyskania przez ucznia rocznej, niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć obowiązkowych lub dodatkowych o ile nauczyciel poinformuje rodziców 

o zagrożeniu oceną niedostateczną w trybie natychmiastowym. 

7. Najpóźniej na 3 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia i jego 

rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych. 

8. Nauczyciel udziela pomocy w nauce poprzez przekazywanie informacji uczniowi o tym, 

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, oraz wskazówek do samodzielnego 
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planowania własnego rozwoju, a rodzicom także informacji o szczególnych uzdolnieniach 

ucznia.  

 
§ 58. Warunki i zasady wykonywania projektu edukacyjnego.  

1. Uczeń gimnazjum jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny. Projekt jest 

zespołowym, planowym działaniem uczniów przy wsparciu nauczyciela, mającym na celu 

rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod. 

2. Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie 

programowej poszczególnych edukacji przedmiotowych bądź wykraczać poza te treści 

albo mieć charakter interdyscyplinarny. 

3. Dyrektor szkoły, na pisemny umotywowany wniosek rodziców ( prawnych opiekunów), 

w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, może zwolnić ucznia 

z realizacji projektu.  

4. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 3, na świadectwie ukończenia 

gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia 

w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”. 

5. Zaangażowanie ucznia w realizację projektu ma wpływ na ustalenie przez wychowawcę 

oceny zachowania zgodnie z zapisami zawartymi w statucie Gimnazjum. 

6. Szczegółowe warunki udziału ucznia w projekcie edukacyjnym ustala Rada 

Pedagogiczna. 

 
§ 59.1. Ocena zachowania ucznia uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

5) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

6) okazywanie szacunek innym osobom. 

2. .Ocena  zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.  

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

nauczycieli oraz uczniów danej klasy, stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych. Dokonuje się to poprzez: 

1) bieżący kontakt wychowawcy klasy z pozostałymi nauczycielami, 

2) prowadzenie przez wychowawcę indywidualnej dla niego dokumentacji, 
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3) systematyczną samoocenę zachowania uczniów. 

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

rodziców (lub opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania 

a także o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Wychowawca klasy miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady plenarnej 

jest zobowiązany do poinformowania uczniów i jego rodziców o zagrożeniach 

nieodpowiednią lub naganną  roczną oceną zachowania. W szczególnych przypadkach 

dopuszcza się obniżenie oceny rocznej zachowania w ostatnim miesiącu nauki. 

6. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej wychowawca 

klasy zobowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców (lub opiekunów) 

o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej  zachowania w terminie do 

3 dni. Przewidywaną ocenę zachowania wychowawca wpisuje do dziennika lekcyjnego 

oraz do zeszytu kontaktów z rodzicami.  

7. Uczeń i jego rodzice mogą zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora szkoły 

w przypadku, jeżeli nie zgadzają się z przewidywaną oceną roczną klasyfikacyjną  

zachowania, najpóźniej na jeden dzień przed plenarnym  zebraniem rady pedagogicznej. 

8. W przypadku powyższych zastrzeżeń dyrektor  powołuje komisję w składzie: 

1) dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji, 

2) wychowawca klasy, 

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

klasie, 

4) pedagog, 

5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

6) przedstawiciel rady rodziców, 

która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, najpóźniej w dniu w którym 

odbędzie się plenarne zebranie rady pedagogicznej. Ustalona przez komisję roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od wcześniej wystawionej oceny i jest 

ona ostateczna. 

9. Uczniowi, realizującemu na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program czy 

tok nauki lub realizującemu obowiązek szkolny (obowiązek nauki) poza szkołą – 

zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny  zachowania. 

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
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dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 

2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

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

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego trybu ustalania  tej oceny, dyrektor szkoły na 

wniosek złożony przez ucznia lub jego rodziców w terminie dwóch dni przed zebraniem 

Rady Pedagogicznej, powołuje komisję, która  ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby 

głosów decyduje głos przewodniczącego komisji, w której skład wchodzą: 

1) dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji, 

2) wychowawca klasy, 

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

klasie, 

4) pedagog ( ewentualnie), 

5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

6) przedstawiciel rady rodziców. 

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

ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  

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

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń 

lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno 

pedagogicznej, w tym  poradni specjalistycznej. 

14. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym są ocenami opisowymi. 

15. Ocenę zachowania śródroczną i roczną i ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe 

2) bardzo dobre 

3) dobre  

4) poprawne 

5) nieodpowiednie 

6) naganne. 

16. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy. Podstawą do ustalenia oceny zachowania 

jest liczba punktów zdobytych przez ucznia zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie. 

Dokumentację procesu oceniania zachowania prowadzi wychowawca klasy w ciągu  

całego roku szkolnego w dzienniku elektronicznym. 
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17. Ustalając ocenę zachowania wychowawca bierze pod uwagę: 

1) opinię pozostałych nauczycieli, zwłaszcza uczących w tej klasie oraz wychowawców 

świetlicy, 

2) opinię klasy, 

3) samoocenę ucznia, rozumianą jako prawo do wyrażania opinii o własnym zachowaniu 

(udział w zajęciach pozaszkolnych powinien uczeń udokumentować), 

4) systematyczne zapisy w zeszytach do kontaktów wychowawcy z rodzicami uczniów. 

18. Ocena zachowania ustalona na koniec roku szkolnego uwzględnia ocenę z pierwszego 

okresu. (Jeżeli  w pierwszym okresie uczeń otrzymał nieodpowiednią lub naganną ocenę 

zachowania, to roczna ocena zachowania nie może być wyższa niż poprawna). 

19. Zachowanie ucznia poza szkołą wpływa na ocenę, o ile wychowawca został o nim 

poinformowany. 

 

§ 60.Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia: 

1. Zachowanie ucznia ocenia się w dwóch kategoriach: czynności pozytywne i czynności 

negatywne. Zadaniem nauczyciela jest uzupełnianie tabeli w trakcie trwania danego 

okresu oraz gromadzenie informacji na temat ucznia od: innych nauczycieli, uczniów i/lub 

innych członków szkolnej społeczności. 

2. Suma punktów zamieniana jest na ocenę według zasad wymienionych w poniższej tabeli.   

 

Ocena Łączna liczba punktów 

wzorowa 151 pkt i powyżej 

bardzo dobra 121 – 150 pkt 

dobra 91 – 120 pkt 

poprawna 61 – 90 pkt 

nieodpowiednia 31 – 60 pkt 

naganna 30 pkt i poniżej  

 

3. Każdy uczeń otrzymuje 100 punktów jako kredyt. 

4. Czynności pozytywne (punkty dodatkowe możliwe do zdobycia przez ucznia) 

Tabela 1 

Lp. Czynności pozytywne Punkty Punkty 

przyznane 

uczniowi: 



 65

1.  Udział w konkursie 

przedmiotowym i 

sportowym 

etap szkolny + 1pkt1  

etap powiatowy +10pkt  

etap rejonowy + 20 pkt2  

etap wojewódzki + 30-40 pkt3  

2. Pełniona funkcja w szkole4 + 1-10 pkt  

3.  Pełniona funkcja w klasie  + 3 - 7 pkt  

4.  Wzorowa frekwencja5 + 0 -10pkt  

5.  Praca na rzecz szkoły + 0 – 5 pkt  

6.  Praca na rzecz klasy + 0 – 5 pkt  

7.  Pomoc kolegom w nauce + 0 – 10 pkt  

8.  Reprezentowanie szkoły na imprezach 

środowiskowych, apelach, itp. 

+ 0 – 10 pkt  

9.  Prawidłowe zachowanie na lekcjach 6 + 0 – 10 pkt  

10.  Stosunek do obowiązków szkolnych7 + 0 – 10 pkt  

11.  Udział w zajęciach pozalekcyjnych 8 + 10 pkt  

 Razem   

 

5. Czynności negatywne (punkty ujemne możliwe do zdobycia przez ucznia) 

Tabela 2 

Lp. Czynności negatywne Punkty Punkty przyznane 

uczniowi 

1.  Przeszkadzanie na lekcjach9 - 1 – 10 pkt  

2.  Niewykonywanie poleceń nauczyciela - 1 – 5 pkt  

3.  Aroganckie odzywanie się do nauczyciela lub 

pracownika szkoły  

- 10 pkt  

4.  Ubliżanie koledze - 1 – 5 pkt  

5. Bójka - 1 – 15 pkt  

6. Wulgarne słownictwo - 5 – 10 pkt  

                                                
1 Za jeden konkurs 
2 Za jeden konkurs 
3 Za jeden konkurs 
4 Po konsultacji z członkami i opiekunem SU 
5 10 godzin nieobecności usprawiedliwionej 
6 Brak uwag w dzienniku  zeszycie kontaktów nauczyciel – rodzic. 
7 Przygotowanie do zajęć. 
8 Regularne uczęszczanie – za każde koło po 10 pkt, fakultety nie wchodzą w skład zajęć pozalekcyjnych 
9 Według oceny nauczyciela, za treść uwagi wpisanej do dziennika lub zeszytu uwag. 
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7. Złe zachowanie na przerwie (wrzaski i bieganie) - 1 – 5 pkt  

8. Niszczenie sprzętu i umeblowania oraz budynku - 1 – 20 pkt  

9.  Niszczenie rzeczy innych - 1 – 20 pkt  

10.  Kradzież  - 20 – 50 pkt  

11. Zaśmiecanie otoczenia - 1 – 5 pkt  

12. Posiadanie, rozprowadzanie i zażywanie na terenie 

szkoły wszelkiego typu używek (alkohol, tytoń, 

tabaka, narkotyki i inne środki psychoaktywne) 

- 10 – 50 pkt  

13. Spóźnianie się na lekcje10 - 1 pkt  

14. Brak obuwia zmiennego11 - 1 pkt  

15. Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwiania12 - 2 pkt  

16. Opuszczanie świetlicy szkolnej13 - 3 pkt  

17. Wyłudzanie pieniędzy.  - 10 – 30 pkt  

18. Zastraszanie - 10 – 30 pkt  

19. Brak stroju galowego14 - 2 pkt  

20. Kłamanie i oszukiwanie nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. 

- 1 – 5 pkt  

21. Używanie telefonu komórkowego na lekcji. -5 pkt.  

 Razem    

 

6. Udział w projektach 

1) Przy podsumowaniu nauczyciel ma prawo uwzględnić samoocenę ucznia i opinię 
jego pracy udzieloną przez zespół, a także opinie pozyskane od odbiorców projektu 
np. wyniki ankiet, dyskusji. 

2) Ocena z projektu edukacyjnego jest oceną cząstkową zachowania i  nie ma wpływu 
na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie gimnazjum. 

 

                                                
10 Za 1 spóźnienie 
11 Za każdy raz po 1 pkt 
12 Za każdą godzinę lekcyjną 
13 Za każdy raz po 2 pkt 
14 W dni wyznaczone a zapisane w Statucie szkoły, za każdy raz 
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Udział w projektach 

 

Punkty Punkty przyznane 

uczniowi 

- uczeń wziął udział w projekcie edukacyjnym, ale 

mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu 

realizującego projekt nie wywiązywał się w terminie 

ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były 

opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność 

realizacji zadań przez innych członków zespołu, 

 

–uczeń wziął udział w projekcie edukacyjnym, 

współpracował w zespole realizującym projekt 

gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i 

zespołem zadania, przy czym jego działania były 

podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po 

interwencji opiekuna projektu, 

 

– uczeń wziął udział w projekcie edukacyjnym oraz 

współpracował w zespole realizującym projekt 

gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i 

zespołem zadania, 

 

– uczeń wziął udział w projekcie edukacyjnym oraz 

był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego 

projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi 

członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana 

życzliwością, 

 

– uczeń wziął udział w projekcie edukacyjnym oraz 

wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością 

we wszystkich etapach realizacji projektu 

gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w 

realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu, a 

także wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej 

samooceny i wyciągania wniosków. 

- 10 pkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 pkt 

 

 

 

 

+5 pkt 

 

 

 

 

 

+10 pkt 

 

 

 

 

 

+15 pkt 
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7. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który otrzymał powyżej 150 pkt i spełnia jeden 

z poniższych warunków: 

1) wyróżnia się kulturą osobistą (w opinii pracowników szkoły i kolegów nie przeklina, 

nie ulega nałogom, wykazuje postawę pełną szacunku wobec pracowników szkoły, ma 

pozytywne kontakty koleżeńskie, kulturalnie się wyraża o innych). 

2) wyróżnia się szczególnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub działalnością 

na rzecz społeczności szkolnej lub na rzecz środowiska lokalnego. 

8. Funkcję przewodniczącego, jego zastępcy i skarbnika w klasie może pełnić uczeń, który 

otrzymał przynajmniej dobrą ocenę zachowania 

9. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

1) otrzymał poniżej 30 pkt  lub: 

2) wszedł w konflikt z prawem 

3) nie wykazuje poprawy – notorycznie popełnia dane przewinienia. 

 

§ 61.Tryb odwoławczy od ustalonej oceny z zachowania: 

1. Wniosek /odwołanie/ o ponowne ustalenie przez wychowawcę klasy oceny  zachowania 

może być złożony przez ucznia lub jego rodziców w terminie trzech dni przed zebraniem 

Rady Pedagogicznej, ale tylko wtedy, gdy ocena ta, została ustalona niezgodnie 

z obowiązującymi  przepisami prawa. 

2. W celu ponownego ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania  dyrektor szkoły   

powołuje komisję.  

3. W skład komisji wchodzą:  

1) dyrektor  szkoły lub wicedyrektor 

2) wychowawca klasy 

3) pedagog szkolny 

4) przedstawiciel szkolnego i klasowego samorządu uczniowskiego 

4. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w jej 

skład. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną 

ostateczną i nie może być niższa od oceny ustalonej wcześniej.  

 

§ 62. Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniowskich 

1. Uczeń ma obowiązek systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia szkolne. 

2. Obecność ucznia jest sprawdzana na każdej lekcji. 

3. Zastępstwa są obowiązkowymi lekcjami i wymagana jest na nich obecność uczniów. 



 69

4. Dni, w których odrabiane są zajęcia lekcyjne z innego dnia są normalnym dniem 

szkolnym podczas którego jest wymagana obecność ucznia. 

5. Spóźnienie spowodowane wypadkiem losowym, niezależnym od ucznia może być 

usprawiedliwione po przedstawieniu odpowiedniego wyjaśnienia. 

6. Wyjście ucznia ze szkoły  w czasie zajęć lekcyjnych wymaga zgody wychowawcy lub 

nauczyciela danego przedmiotu. 

7. Uczeń może opuścić zajęcia, by uczestniczyć w zawodach sportowych, imprezach 

kulturalnych lub naukowych na wniosek nauczyciela przedmiotu i po uzyskaniu zgody 

dyrekcji szkoły. 

8. W przypadku wymienionym w pkt. 8 nieobecność ucznia nie jest wliczona do ogólnej 

liczby opuszczonych godzin. 

9. Nauczyciele: 

1) mają obowiązek systematycznie zaznaczać nieobecności uczniów w dzienniku 

lekcyjnym oraz badać przyczyny absencji swoich uczniów i zapobiegać jej 

2) mają obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) o nieobecnościach 

ich dzieci w szkole 

3) mają prawo stosować regulaminowe kary za nieusprawiedliwione nieobecności 

ucznia 

10. Rodzice mają obowiązek kontrolować czy ich dziecko uczęszcza regularnie na zajęcia 

lekcyjne i ponoszą pełną odpowiedzialność za systematyczne uczęszczanie ucznia do 

szkoły. 

11. Dyrekcja Szkoły: 

1) ma obowiązek powiadamiania rodziców o nałożonych karach regulaminowych za 

nieobecności ich dziecka w Szkole 

2) ma prawo karania uczniów za ich nadmierną absencję bez usprawiedliwienia stosując 

karę upomnienia i nagany. 

12. Wychowawca usprawiedliwia nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych na podstawie 

pisemnej informacji z czytelnym podpisem rodzica lub zwolnienia lekarskiego. 

13. Rodzice usprawiedliwiają nieobecność ucznia w ciągu tygodnia od jego powrotu do 

szkoły. 

14. Uczniowie zwolnieni w danym dniu z zajęć z powodu choroby nie mogą przebywać na 

terenie szkoły i uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych. W takim przypadku zwolnienie 

traci ważność. 

15. Wychowawca nie uznaje zwolnienia wykorzystywanego selektywnie, tj. gdy uczeń jest 

obecny tylko na wybranych lekcjach. Takie postępowanie unieważnia zwolnienie ucznia. 
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16. Spóźnienia na lekcje są usprawiedliwiane tylko w uzasadnionych przypadkach. 

17. Wychowawca na bieżąco monitoruje frekwencję uczniów. 

18. W przypadku, gdy uczeń reprezentuje szkołę na zawodach, uroczystościach, konkursach, 

olimpiadach wychowawca lub nauczyciel danego przedmiotu wpisuje do dziennika 

odpowiednio: „zawody", ” reprezentacja”, „konkurs”, „olimpiada”, „delegacja” i uczeń 

traktowany jest jako obecny na zajęciach. 

19. W przypadku przewidywanej dłuższej niż 3 dni nieobecności ucznia ( np. pobyt 

w sanatorium lub szpitalu, przewlekła choroba), rodzice są zobowiązani powiadomić 

wychowawcę wcześniej, a nie po powrocie dziecka do szkoły. 

20. Jeżeli nieobecność nie zostanie usprawiedliwiona w wyznaczonym terminie wychowawca  

powiadamia o tym fakcie rodziców lub opiekunów ucznia. 

21. Informacja o absencji ucznia jest przekazywana telefonicznie, listownie albo poprzez 

wywiad środowiskowy. Rodzice mogą być również wzywani do szkoły w celu 

wyjaśnienia nieobecności dziecka. 

22. Jeżeli uczeń chce się zwolnić z ostatnich lekcji w danym dniu ( np. z powodu wizyty 

u lekarza), powinien przynieść od rodzica informację na piśmie potwierdzającą ten fakt. 

23. Każdy nauczyciel odnotowuje i kontroluje nieobecności uczniów w przypadku często 

powtarzającej się absencji ucznia na swoim przedmiocie odnotowuje to w dzienniku na 

stronie z uwagami. 

24. W przypadku braku współpracy rodzica (opiekuna) z wychowawcą (rodzic nie 

uczestniczy w zebraniach , nie wyraża chęci na spotkania indywidualne), rodzic otrzymuje 

przesłane listem poleconym upomnienie dyrektora szkoły zawierające stwierdzenie, że 

dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły 

z wyznaczeniem terminu oraz informację, że niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone 

postępowaniem egzekucyjnym. 

25. W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor 

placówki kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu 

egzekucyjnego, jakim jest właściwa gmina. Środkiem egzekucji administracyjnej 

obowiązku szkolnego jest grzywna, która może być nakładana kilkakrotnie. 

26. Zastrzega się, że nieobecności ucznia mają istotny wpływ na uzyskiwane oceny, a częste 

nieobecności mogą spowodować brak podstaw do klasyfikowania ucznia. 

27. Nieobecność ucznia w szkole nie zwalnia go z obowiązku nadrobienia zaległości 

szkolnych. 
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Rozdział XII  

Postanowienia końcowe 

 

§ 63.1. Szkoła ma własny sztandar i ceremoniały. 

2. Szkoła używa pieczęci urzędowych, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Regulaminy określające działalność organów szkoły, nie mogą być sprzeczne z zapisami 

niniejszego Statutu.  

4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  

5. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne 

przepisy.  

6. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie jest Rada Pedagogiczna.  

7. Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały.  

8. Za ujednolicenie tekstu Statutu po nowelizacji odpowiedzialny jest Dyrektor szkoły. 

9. Tekst jednolity Statutu Szkoły został uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 25 

sierpnia 2015 roku. 


