STATUT

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM
W TRZYDNIKU DUŻYM

Tekst ujednolicony opracowany na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej
Publicznego Gimnazjum w Trzydniku Dużym z dnia 16 listopada 2017 r.

Rozdział I
Nazwa szkoły
§1
1. Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum w Trzydniku Dużym.
2. Siedzibą Publicznego Gimnazjum w Trzydniku Dużym jest budynek nr 72 w Trzydniku Dużym
położony na działce nr 459.
3. Organ prowadzący na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego
może nadać imię gimnazjum.

4. Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany
skrót nazwy.

Rozdział II
Informacje o szkole
§2
1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Trzydnik Duży.
2. Czas trwania cyklu kształcenia w gimnazjum wynosi 3 lata.
3. Obsługę administracyjno – finansową szkoły prowadzi Urząd Gminy w Trzydniku Dużym.

Rozdział III
Cele i zadania szkoły
§3
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem programu
wychowawczo-profilaktycznego szkoły, a w szczególności:
1) rozwija poczucie odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego
dziedzictwa kulturowego, w tym swojej gminy przy jednoczesnym otwarciu na wartości
kulturowe Europy i świata,
2) zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje do
pełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady demokracji,
tolerancji, sprawiedliwości i wolności,
3) realizuje prawo każdego obywatela do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do
wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,
4) wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
2. Szkoła kieruje się wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,
Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, a w szczególności ustaleniami
Konwencji o Prawach Dziecka i innych przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły,
a w szczególności aktów wykonawczych do ustawy.
3. Zadaniem szkoły jest w szczególności:
1) zapewnienie opieki i wspomagania rozwoju młodzieży w przyjaznym, bezpiecznym
i zdrowym środowisku,

2) uwzględnianie indywidualnych potrzeb uczniów, troska o zapewnienie równych szans,
3) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania
odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,
4) stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
5) inspirowanie aktywności badawczej oraz wyrażania myśli i przeżyć,
6) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz
zachowań prozdrowotnych.
7) stworzenie uczniom warunków do nabywania oraz utrwalania wiedzy i umiejętności
stosownie do ich możliwości psychofizycznych,
8) kształtowanie postawy dociekliwości i refleksyjności,
9) zapewnienie młodzieży możliwości korzystania z technologii informatycznej
i komunikacyjnej na lekcjach różnych przedmiotów i zajęciach pozalekcyjnych,
10)
poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych ze zdrowymi stylami życia
i profilaktyką zaburzeń, także patologii społecznej,
11)
rozwijanie poczucia odpowiedzialności i miłości do ojczyzny,
12)
umożliwienie
uczniom
podtrzymywania
poczucia
tożsamości
narodowej
i etnicznej, językowej i religijnej,
13)
realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów,
14)
przestrzeganie zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
przeprowadzanie egzaminów i sprawdzianów,
15)
umożliwianie uczniom szczególnie uzdolnionym realizacji obowiązku szkolnego
indywidualnym tokiem lub programem nauki oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie,
16)
udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
17)
realizowanie zadań wychowawczych zawartych w Szkolnym Programie
Wychowawczym,
18)
współdziałanie z rodziną i wspomaganie jej w wychowaniu,
19)
udzielanie opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub
losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna,
20)
sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny,
upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych
postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,
21)
zapewnianie prawidłowej opieki nad uczniami w trakcie organizowanych imprez poza
terenem szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami oraz wewnątrzszkolnym regulaminem
planowania i organizacji wycieczek szkolnych.
4. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami,
demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej w szkole prowadzona jest
działalność profilaktyczna organizowana przez pedagoga, wychowawców i nauczycieli
zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym.
§4
1. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia danej klasy lub świadectwa ukończenia szkoły, przystąpienie do egzaminu
gimnazjalnego i podjęcie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez bezpłatną naukę
w zakresie podstaw programowych nauczanych przedmiotów, w tym programów autorskich.
2. Szkoła umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia
poprzez:
1) organizowanie wspólnie z poradnią psychologiczno - pedagogiczną oraz innymi
instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom
warsztatów zawodoznawczych,
2) kierowanie na badania do poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz innych instytucji
świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom uczniów nie
zdecydowanych na wybór szkoły ponadgimnazjalnej,
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3) realizację tematyki zawodoznawczej na lekcjach wychowawczych,
4) przekazywanie informacji o kierunkach kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych,
5) pomoc uczniom w odkrywaniu ich predyspozycji i świadomym wyborze dalszej drogi
życiowej.
§5
1. (skreślony)
2. Gimnazjum stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich
indywidualne zainteresowania i potrzeby oraz ich możliwości psychofizyczne.
3. Dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych
zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego
organizowane są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze. Zajęcia prowadzone są przez
nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych.
4. O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi decyduje dyrektor szkoły.
5. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych trwa do czasu zlikwidowania
opóźnień w uzyskaniu osiągnięć, edukacyjnych wynikających z podstawy programowej dla
danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących
powód objęcia ucznia daną formą pomocy.
6. Gimnazjum umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez:
1) indywidualną pracę z uczniem zdolnym na każdej jednostce lekcyjnej,
2) organizowanie zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych w ramach środków finansowych
szkoły
3) organizowanie kół zainteresowań: przedmiotowych, artystycznych, sportowych
4) opiekę ze strony pedagoga szkolnego i poradni psychologiczno-pedagogicznej
5) przygotowanie do udziału w konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych
6) organizowanie udziału uczniów w imprezach kulturalnych, sportowych, turystycznych.
7. Gimnazjum wspiera uczniów wybitnie zdolnych poprzez:
1) organizację zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych w ramach środków finansowych
szkoły
2) organizowanie kół zainteresowań: przedmiotowych, artystycznych, sportowych
3) pomoc w przygotowaniu do konkursów przedmiotowych
4) kierowanie do placówek
umożliwiających uzyskanie wiedzy o wyższym poziomie
trudności, zgodnie z indywidualnymi zdolnościami i uzdolnieniami
5) możliwość realizacji indywidualnego toku nauczania, indywidualnego programu nauczania
6) opiekę ze strony pedagoga szkolnego i poradni psychologiczno-pedagogicznej.
§ 5a
1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z aktualnymi
przepisami.
2. Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą
szkołę, oddział lub grupę.
3. Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę
odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych
działań innowacyjnych i eksperymentalnych.
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4. Innowacje lub eksperymenty, wymagające przyznania szkole dodatkowych środków
budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody
na finansowanie planowanych działań.
5. Rekrutacja do oddziałów, w których jest prowadzona innowacja lub eksperyment, odbywa się na
zasadzie powszechnej dostępności.
6. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.
7. Innowacje i eksperymenty nie mogą naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki,
wychowania i opieki w zakresie ustalonym w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, a także w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia
danego typu szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów.
8. Uchwałę w sprawie przeprowadzenia innowacji w szkole podejmuje rada pedagogiczna po
uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyli w innowacji oraz pisemnej zgody
autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, w przypadku gdy
założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.
9. Uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad oraz
zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji, o której mowa w ust. 8, dyrektor szkoły
przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę w terminie do dnia 31 marca
roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie innowacji.
10. Uchwałę o wprowadzeniu eksperymentu w szkole podejmuje rada pedagogiczna po
zapoznaniu się z celem, założeniami i sposobem realizacji eksperymentu.
11. Uchwała w sprawie wprowadzenia eksperymentu może być podjęta po uzyskaniu zgody
nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w eksperymencie i pisemnej zgody autora lub zespołu
autorskiego eksperymentu na jego prowadzenie w szkole. Prowadzenie eksperymentu
w szkole wymaga zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
§6
(skreślony)
§7
1. Szkoła udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom
-pedagogicznej.

pomocy psychologiczno

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz
rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników
środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania
potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego
uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu
rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz
rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy
udzielanej uczniom.
.
4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści
wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
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6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami uczniów
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi
3) placówkami doskonalenia nauczycieli
4) innymi szkołami
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny,
dzieci i młodzieży.
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielna z inicjatywy:
1) ucznia
2) rodziców ucznia
3) dyrektora szkoły
4) nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniami
5) poradni psychologiczno-pedagogicznej
6) pracownika socjalnego
7) asystenta rodziny
8) kuratora sądowego
9) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej
10) pomocy nauczyciela
11) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz
rodziny, dzieci i młodzieży.
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem
oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia
2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
4)
zajęć
specjalistycznych:
korekcyjno-kompensacyjnych,
logopedycznych,
rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz zajęć o charakterze
terapeutycznym
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem
kształcenia i kariery zawodowej
6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
7) warsztatów
8) porad i konsultacji.
9. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej regulują odrębne
przepisy.
§8
1. Szkoła zapewnia uczniom niepełnosprawnym oraz niedostosowanym społecznie:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na
indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;
3) realizację programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki,
dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych,
z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej;
4) zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne, stosownie do potrzeb;
5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym;
6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.
2. Szkoła udziela pomocy rodzicom (prawnym opiekunom) młodzieży niepełnosprawnej oraz
niedostosowanej społecznie w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu
ich rozwoju.
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§9
1. Szkoła organizuje naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła zapewnia uczniom warunki umożliwiające podtrzymywanie i rozwijanie poczucia
tożsamości narodowej, oraz własnej historii i kultury poprzez naukę języka ojczystego i zajęcia
pozalekcyjne.
§ 10
1. Szkoła powierza opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole:
1) na zajęciach obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych nauczycielowi zgodnie
z jego przydziałem czynności lub nauczycielowi zastępującemu,
2) na przerwach międzylekcyjnych i przed lekcjami nauczycielom pełniącym dyżury na
korytarzach szkolnych.
W czasie dyżurów nauczyciel jest zobowiązany dbać o bezpieczeństwo uczniów, zapobiegać
wszelkim przejawom zagrożenia bezpieczeństwa oraz przeciwdziałać zaśmiecaniu obiektu
szkolnego.
2. Czas i miejsce dyżuru określa harmonogram opracowany przez dyrektora szkoły.
3. Szczegółowe zasady pełnienia dyżurów określa szkolny regulamin nauczyciela dyżurnego.
4. Każdy nauczyciel zobowiązany jest zapoznać się z harmonogramem i regulaminem, o którym
mowa w ust. 2 i 3.
5. Nauczyciel mający zastępstwo za innego nauczyciela przejmuje również jego dyżury.
6. Konieczność zejścia z dyżuru nauczyciel zgłasza wcześniej dyrektorowi szkoły.
7. W stosunku do nauczyciela, który opuścił dyżur bez usprawiedliwienia zastosowana zostania
kara porządkowa.
8. W przypadku nieobecności nauczyciela dyrektor może podjąć decyzję o wcześniejszym
zwolnieniu uczniów z zajęć lekcyjnych. Informuje o tym uczniów i ich rodziców za
pośrednictwem osób upoważnionych w dniu poprzedzającym odwołanie zajęć z nieobecnym
nauczycielem.
§ 11
1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel
w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządowej.
3. Pomoc materialna ma charakter socjalny lub motywacyjny.
4. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uchwala Rada Gminy.
§ 12
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej "wychowawcą".
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca winien
prowadzić swój oddział przez cały tok nauczania.
3. Wniosek o zmianę wychowawcy mogą złożyć rodzice uczniów danej klasy.
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4. Wniosek powinien być kierowany do dyrektora szkoły na piśmie i podpisany przez ponad
połowę rodziców uczniów danej klasy.
5. Dyrektor szkoły rozpatruje wniosek w ciągu 14 dni.
6. Decyzja dyrektora o zmianie wychowawcy jest ostateczna.
§ 13
1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek
organizowanych przez szkołę.
2. Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkolny w obrębie tej samej miejscowości na
zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania fizycznego, imprezy szkolne, wycieczki
przedmiotowe lub krajoznawczo - turystyczne powinien być zapewniony przynajmniej jeden
opiekun dla grupy 30 uczniów.
3. Przy zorganizowanym wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą
szkoły, powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy do 15 uczniów.
4. Szczegółowe zasady organizowania zajęć poza terenem szkoły, w tym wycieczek, określają
odrębne przepisy.
§ 14
W celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa młodzieży na drogach publicznych szkoła:
1) prowadzi wśród uczniów systematyczną pracę nad zaznajamianiem ich z przepisami ruchu
drogowego,
2) organizuje różne formy pracy sprzyjające opanowaniu przepisów ruchu drogowego
i podnoszeniu umiejętności poruszania się po drogach.
3) współdziała z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu
drogowego.
§ 15
1. (skreślony)
2. Program wychowawczo-profilaktyczny uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą
pedagogiczną.
§ 15a
1. Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania
uczniów rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą.
2. Rodzice współdziałają ze szkołą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki przez udział
w pracach organów szkoły w sposób bezpośredni lub poprzez swoich przedstawicieli.
3. W ramach współpracy uwzględnia się prawo rodziców do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie oraz całej
szkole;
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania egzaminów w ostatnim roku nauki;
3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego
zachowania, postępów oraz przyczyn trudności w nauce;
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4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowywania i dalszego kształcenia swoich
dzieci poprzez uczestniczenie w spotkaniach z pracownikami poradni psychologiczno –
pedagogicznej i innych instytucji specjalistycznych oraz konsultacje z pedagogiem
szkolnym;
5) korzystania z pomocy poradni psychologiczno – pedagogicznej i innych instytucji
specjalistycznych w zakresie wychowania, profilaktyki oraz doradztwa zawodowego;
6) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły;
7) wyrażania i przekazywania dyrektorowi szkoły oraz organowi sprawującemu nadzór
pedagogiczny opinii dotyczących pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli w sposób
bezpośredni lub za pośrednictwem swych reprezentantów – Radę Rodziców.
4. Do podstawowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów), wynikających z ustawowego
obowiązku szkolnego, należy:
1) zapisanie dziecka do gimnazjum po ukończeniu klasy szóstej szkoły podstawowej;
2) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;
4) wspieranie procesu nauczania i wychowania;
5. Rodzice mogą uzyskać szczegółowe bieżące informacje na temat dziecka, jego zachowania
i postępów oraz trudności w nauce poprzez kontakt z:
1) wychowawcą klasy
a) na spotkaniach klasowych organizowanych nie rzadziej niż raz na trzy miesiące
b) w uzgodnionym z rodzicami terminie na terenie szkoły
c) na ustne lub pisemne wezwanie w ustalonym terminie
d) (skreślony)
2) nauczycielem przedmiotu:
a) w uzgodnionym terminie na spotkaniach indywidualnych
3) pedagogiem szkolnym
a) w sprawie skierowania na indywidualne badania w poradni psychologiczno –
pedagogicznej
b) w celu rozwiązania konkretnego problemu
4) dyrektorem szkoły
a) w przypadkach szczególnych, wykraczających poza kompetencje wychowawcy
klasy, nauczyciela przedmiotu oraz pedagoga szkolnego
6. Zebrania rodziców poszczególnych klas mogą odbywać się z inicjatywy wychowawcy klasy,
rodziców lub klasowej rady rodziców.
7. O przewidywanej dla ucznia (rocznej) ocenie niedostatecznej wychowawca klasy informuje
rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej na miesiąc przed klasyfikacyjnym
posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
8. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane
przez swoje dziecko.

Rozdział IV
Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (WSO)
§ 16
1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz jego zachowanie.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu
i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
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1) wymagań edukacyjnych 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.
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 oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego.
5. 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) udzielaniu uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,
trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno
- wychowawczej.
§ 17
1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych
ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań
wobec uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji
o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych
uzdolnieniach ucznia.
§ 18
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców
(prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
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3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców
(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej
zachowania.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 przekazywane i udostępniane są:
1) w formie ustnej na pierwszym zebraniu z rodzicami – w miesiącu wrześniu;
2) w formie wydruku papierowego umieszczonego w sekretariacie szkoły – dostęp
w godzinach pracy sekretariatu;
3) w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą.
§ 19
1. (skreślony)
1a. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1) bieżące
2) klasyfikacyjne
a) śródroczne i roczne
b) końcowe.
2. Oceny poziomu wiedzy i umiejętności ucznia, ustalone zgodnie z kryteriami przyjętymi
w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, powinny być dokonywane systematycznie
w różnych formach oraz w warunkach zapewniających ich obiektywność.
2a. W ocenianiu obowiązują zasady:
1) Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie;
2) Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria
oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
3) Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
4) Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany
poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.
5) Zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji.
3. Formy kontroli i oceniania osiągnięć uczniów:
1) odpowiedzi ustne – na zadane pytania wynikające ze specyfiki przedmiotu
2) prace pisemne w klasie
a) kartkówka – czas trwania 10 – 20 minut, bez zapowiedzi; obejmuje zagadnienia z
zakresu dwóch lub trzech jednostek tematycznych
b) sprawdzian - czas trwania 45 minut, zapowiedziany tydzień wcześniej, potwierdzony
wpisem w dzienniku
c) praca klasowa - czas trwania 1 –2 godzin lekcyjne, zapowiedziana tydzień wcześniej,
potwierdzona wpisem w dzienniku i poprzedzona lekcją powtórzeniowo – utrwalającą;
obejmuje szerszy zakres tematyczny
3) sprawdziany szkolne lub zewnętrzne – zapowiedziane dwa tygodnie wcześniej, bez
konieczności wcześniejszego utrwalania wiadomości
4) prace domowe (ćwiczenia, notatki, wypracowania, referaty, własna twórczość – utwory
literackie, prace plastyczne, inne prace wynikające ze specyfiki przedmiotu)
5) aktywność na lekcji
a) indywidualna (pomysłowość w samodzielnym rozwiązywaniu problemów)
b) grupowa (organizacja pracy grupy, komunikacja w grupie, zaangażowanie, sposób
prezentacji, efekty pracy)
6) udział ucznia w zawodach, konkursach i turniejach
7) prace przygotowane w formie projektów
8) przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (posiadanie zeszytu, książki, przyrządów, długopisu
itp.
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9) inne formy przewidziane przez nauczyciela, wyszczególnione w przedmiotowym systemie
oceniania.
4. Postępy uczniów dokumentowane są poprzez zapisy w dzienniku zajęć lekcyjnych danej klasy.
Nauczyciel może stosować dla oznaczenia formy sprawdzania postępów ucznia własne skróty,
wynikające ze specyfiki przedmiotu i zgodne z przedmiotowym systemem oceniania.
5. Termin pracy klasowej czy sprawdzianu z działu nauczyciel ustala w porozumieniu z innymi
uczącymi, tak aby w ciągu dnia nie było więcej niż jedna praca klasowa lub sprawdzian.
W ciągu tygodnia uczniowie mogą mieć trzy prace pisemne.
6. Nauczyciel zobowiązany jest podać uczniom zakres materiału do pracy klasowej
i sprawdzianu.
7. (skreślony)
8. Sprawdzone i ocenione prace nauczyciel oddaje uczniom w terminie dwóch tygodni
od momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją.
8a. Jeżeli ww. termin zostanie przekroczony nauczyciel nie wpisuje ocen niedostatecznych,
z strzeżeniem § 19 ust. 8b.
8b. Dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych w sytuacjach losowych – o czas
nieobecności nauczyciela oraz w okresach świąt i ferii.
9. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
9a. Sprawdzone i ocenione prace pisemne przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach
dydaktycznych.
9b. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:
1) na zebraniach ogólnych;
2) w czasie konsultacji w wyznaczonych dniach i godzinach;
3) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem.

10. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę
powinien ją uzasadnić. Oceny są uzasadniane w formie ustnej, z zastrzeżeniem ust.10a.
10a. Na pisemny wniosek ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora
szkoły nauczyciel jest zobowiązany podać pisemne uzasadnienie ustalonej oceny cząstkowej,
śródrocznej lub rocznej.
10b. Uzasadnienie nauczyciela powinno zawierać informacje o posiadanej przez ucznia wiedzy,
opanowanych przez niego umiejętnościach oraz o brakach w wiedzy i formach ich
uzupełniania.
10c. Uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno
uwzględniać jego wysiłek włożony w uzyskanie osiągnięć edukacyjnych.
11. Prace klasowe (sprawdziany z większej partii materiału) są obowiązkowe. Nieobecny na
sprawdzianie uczeń powinien go zaliczyć w terminie tygodnia po przyjściu do szkoły
z zastrzeżeniem ust. 11a.
11a. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia w szkole uczeń ustala z nauczycielem przedmiotu
termin i sposób wyrównania zaległości oraz formę i termin zaliczenia.
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11b. Ustala się następującą punktację za sprawdziany i prace klasowe z zastrzeżeniem
§ 19 ust. 11d:
Stopień ze sprawdzianu
celujący

bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny

Procent maksymalnej liczby
punktów
co najmniej 91%+zadanie
(polecenie) wykraczające poza
podstawę programową
91 –100 %
70 – 90 %
50 – 69 %
36 – 49 %
0 – 35 %

11c. Prace klasowe (sprawdziany z większej partii materiału) powinny zawierać zadanie
(polecenie) wykraczające poza podstawę programową umożliwiające uzyskanie oceny
celującej. Ocenę celującą uczeń może otrzymać pod warunkiem uzyskania co najmniej 91%
punktów przewidzianych na sprawdzianie oraz wykonania zadania (polecenia)
wykraczającego poza podstawę programową.
11d. Ustala się następującą punktację za sprawdziany i prace klasowe dla uczniów posiadających
opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie dostosowania wymagań
edukacyjnych:
Stopień ze sprawdzianu

Procent maksymalnej liczby
punktów
96-100%
81-95%
65-80%
43-64%
26-42%
0-25%

celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny

12. Zaliczenie materiału z prac klasowych ocenionych na niedostateczny jest obowiązkowe,
a ocenionych na dopuszczający dobrowolne ( w ciągu tygodnia od rozdania prac). Uczeń pisze
poprawę tylko raz. Punktacja jest taka sama jak za pracę pierwotną.
12a. Szczegółowe zasady poprawiania
w przedmiotowym systemie oceniania

ocen

z

przedmiotu

nauczyciel

określa

13. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie w liczbie określonej w przedmiotowym
systemie oceniania, z wyłączeniem zajęć na których odbywają się zapowiedziane kartkówki
i sprawdziany.
14. Oceny z prac klasowych, sprawdziany odnotowuje się w dzienniku kolorem czerwonym, a inne
według uznania nauczyciela.
15. (skreślony)
16. Uczeń jest informowany o ocenach uzyskanych w trakcie zajęć lekcyjnych na bieżąco.
17. Ocenianie bieżące ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi
informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez
wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
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18. Wszystkie formy dokumentacji dotyczące oceniania nauczyciel przechowuje do końca roku
szkolnego, którego dokumentacja dotyczy.
§ 19a
1. Za przewidywaną ocenę śródroczną oraz roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez
nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szkoły.
2. Jeśli ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna zdaniem ucznia lub jego rodziców
nie jest adekwatna do rzeczywistej wiedzy i umiejętności opisanych w wymaganiach
edukacyjnych, uczeń lub jego rodzic ma prawo wystąpić do dyrektora szkoły z pisemną prośbą
o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego.
4. Z przedmiotów: wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka, zajęcia techniczne nie przeprowadza
się egzaminów sprawdzających. Uczeń ma prawo zwrócić się z podaniem do dyrektora szkoły
o ponowne ustalenie oceny z tych przedmiotów.
5. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień.
Nie przeprowadza się egzaminu sprawdzającego na ocenę celującą.
5. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:
1) proponowana co najmniej ocena dopuszczająca z przedmiotu objętego egzaminem
sprawdzającym;
2) nie więcej niż jedna przewidywana ocena niedostateczna z innych przedmiotów
3) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem
długotrwałej choroby);
4) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;
5) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów
i prac pisemnych;
6) uzyskanie ze wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych
niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;
7) skorzystanie ze wszystkich proponowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym –
konsultacji indywidualnych.
6. W przypadku niespełnienia któregoś z warunków wymienionych w ust. 3 prośba ucznia zostaje
odrzucona.
7. Podanie o egzamin sprawdzający powinno być złożone do dyrektora szkoły nie później niż 5 dni
roboczych po terminie podania przewidywanych ocen rocznych.
8. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem
Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu
dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego
oczekiwań.
9. Nie przewiduje się żadnych terminów dodatkowych dla poszczególnych uczniów, nawet
w przypadku przedstawienia usprawiedliwienia nieobecności w wyznaczonym dniu.
10. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, według pełnej skali
ocen. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce,
pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać ustalenia zawarte w opinii poradni psychologiczno
– pedagogicznej.
11. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony
na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.
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12. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od
wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.
§ 20
1. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej
poradni specjalistycznej, dostosować wymagania
edukacyjne, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt.1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub
specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b.
1a. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 18 ust.1 pkt.1, do indywidualnych
potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające
sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni
psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.
1b. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 18
ust. 1 pkt.1, do indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć
artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w
wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku
wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność
ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej
§ 21
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywanie
przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć
komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia
w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust. 2 uniemożliwia ustalenie
śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast
oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
§ 21a
1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu
edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki
drugiego języka obcego.
4. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka
obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
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§ 22
1. Ustala się podział roku szkolnego na dwa semestry:
1) semestr I z klasyfikacją śródroczną, który kończy się w ostatni piątek stycznia;
2) semestr II z klasyfikacją roczną, zgodnie z organizacją roku szkolnego.
2. Klasyfikację po I semestrze ustala się najpóźniej na tydzień przed terminem wskazanym w § 22
ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem sytuacji, gdy ferie zimowe rozpoczynają się w styczniu. Wówczas
klasyfikacja odbywa się na tydzień przed przerwą w nauce związaną z feriami zimowymi.
3. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
i zachowania ucznia oraz ustaleniu – według skali określonej w § 24 ust. 2
– śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania, z zastrzeżeniem ust. 1a.
4. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć
edukacyjnych, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla
niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych
ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie
z § 24 ust. 7 i §25 ust. 7.
5. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen
klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której
mowa w § 24 ust. 2 i § 25 ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3a.
6. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć
edukacyjnych, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla
niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz
ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania, zgodnie z § 24 ust. 7 i § 25 ust. 7.
7. Na klasyfikację końcową składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
ustalone w klasie programowo najwyższej, roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych oraz roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
8. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący
poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować
ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych
niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć oraz nieodpowiedniej/nagannej ocenie
zachowania w terminie nie krótszym niż miesiąc i formie pisemnej udokumentowanej
podpisem rodzica (prawnego opiekuna).
9. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są
obowiązani
poinformować
ucznia
i
jego
rodziców
(prawnych
opiekunów)
o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć
i przewidywanej
rocznej ocenie zachowania w terminie nie krótszym niż tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym
zebraniem rady pedagogicznej w formie pisemnej udokumentowanej podpisem rodzica
(prawnego opiekuna).
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10. Proponowane oceny roczne wpisuje się ołówkiem do dziennika w terminach:
1) oceny niedostateczne – na 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej
2) oceny wyższe niż ocena niedostateczna – na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem
rady pedagogicznej.
11. Oceny roczne wpisuje się długopisem do dziennika w terminie 3 dni przed klasyfikacyjnym
posiedzeniem rady pedagogicznej.
12. Proponowane oceny roczne nie są ocenami ostatecznymi i mogą ulec zmianie (poprawie lub
pogorszeniu) w zależności od uzyskanych przez ucznia ocen cząstkowych do czasu klasyfikacji.
§ 23
1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz
ocenianego ucznia.
2. (skreślony)
§ 24
1. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się wg skali 1-6,
z zastrzeżeniem ust. 7.
2. Oceny roczne i semestralne, począwszy od klasy I, ustala się według następującej skali:
1) stopień celujący
2) stopień bardzo dobry
3) stopień dobry
4) stopień dostateczny
5) stopień dopuszczający
6) stopień niedostateczny

- cel.
- bdb.
- db.
- dst.
- dps.
- ndst.

- 6;
- 5;
- 4;
- 3;
- 2;
- 1.

2a. Przy ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „ + ” oraz „ - ”.
3. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:
a) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
- posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu
w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia;
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych
lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe,
rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy;
- osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych i olimpiadach przedmiotowych, zawodach
sportowych i innych, klasyfikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym)
albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;

b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu
w danej klasie;
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i rozwiązuje samodzielnie problemy
teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną
wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;
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c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
- opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na zrozumienie większej
relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania;
- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub
praktyczne;
d) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
- opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym
uczeniu się tego przedmiotu;
- rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela;
e) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
- w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie
przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu
w ciągu dalszej nauki;
- rozwiązuje – często przy pomocy nauczyciela – zadania typowe, o niewielkim stopniu
trudności;
f)

ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności
określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach
uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;
- nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania o niewielkim
(elementarnym) stopniu trudności.

4. (skreślony)
5. (skreślony)
6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
7. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
8. Ocena klasyfikacyjna roczna, semestralna i końcowa nie jest średnią ważoną ocen
cząstkowych.
§ 25
1.

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole oraz poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.

2. Zachowanie ucznia poza szkołą ma wpływ na jego ocenę w sytuacjach drastycznych
i nagminnych.
3. Ocenę zachowania począwszy od klasy pierwszej ustala się według następującej skali:
ZACHOWANIE
•

Ocenę otrzymuje uczeń, który:
wzorowo wypełnia obowiązki szkolne i stanowi pozytywny
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•
•
•
•

wzorowe
(wz)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
bardzo dobre
(bdb)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wzór do naśladowania;
rozwija
samodzielnie
swoje
zainteresowania
i uzdolnienia poprzez uczestnictwo w wybranych formach
zajęć pozalekcyjnych;
jest kreatywny, swoimi pomysłami ubogaca życie szkoły;
osiąga sukcesy na szczeblu powiatu i województwa
w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych
stosuje się do zarządzeń i poleceń dyrektora, nauczycieli
i pracowników szkoły (np. nie opuszcza terenu szkoły,
chodzi w odpowiednim obuwiu)
troszczy się o mienie szkoły;
we właściwy sposób reaguje na zło;
wyróżnia się kulturą osobistą wobec kolegów, nauczycieli
i innych osób;
dba o kulturę słowa;
systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne
(uczeń wzorowy nie może mieć spóźnień i godzin
nieusprawiedliwionych);
godnie reprezentuje szkołę w środowisku;
wybitnie angażuje się w prace na rzecz klasy, szkoły
i środowiska;
jest uczciwy w codziennym postępowaniu (np. nie kłamie,
nie fałszuje podpisu rodziców);
dba o zdrowie i higienę osobistą, nie zażywa substancji
uzależniających;
dba o schludny wygląd
ma zawsze wymagany w szkole strój i obuwie zmienne
wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we
wszystkich etapach realizacji projektu edukacyjnego,
wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych
zadań
bardzo dobrze wypełnia obowiązki szkolne;
osiąga sukcesy na szczeblu szkoły i gminy w olimpiadach
przedmiotowych, zawodach sportowych itp.;
rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia;
stosuje się do zarządzeń i poleceń dyrektora szkoły,
nauczycieli i pracowników szkoły;
troszczy się o mienie szkoły;
reaguje na zło;
reprezentuje szkołę w środowisku;
angażuje się w prace użyteczne na rzecz klasy, szkoły
i środowiska;
jest uczciwy w codziennym postępowaniu;
dba o zdrowie, nie zażywa substancji uzależniających;
dba o schludny wygląd;
oceny bardzo dobrej zachowania nie może mieć uczeń,
który ma w ciągu semestru 2 godziny nieusprawiedliwione
ma zawsze wymagany w szkole strój i obuwie zmienne
był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt
edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami
zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością

18

•
•
•

dobre
(db)

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
poprawne
(popr)

•

•
•
•
•
•
•

nieodpowiednie
(ndp)

•
•
•
•

•
•
•
•

dobrze wypełnia obowiązki szkolne, przestrzega norm
obowiązujących w szkole;
jest uczciwy, sumienny, dobrze wywiązuje się z podjętych
zadań;
bierze udział w olimpiadach przedmiotowych, zawodach
sportowych, konkursach itp.;
pracuje na miarę swoich możliwości;
nie zażywa substancji uzależniających;
swoim
postępowaniem
nie
przysparza
trudności
wychowawczych;
dba o kulturę słowa i kulturę osobistą;
właściwie reaguje na zło;
nie wywołuje bójek i konfliktów, nie znęca się psychicznie
i fizycznie nad istotami żywymi;
oceny dobrej zachowania nie może mieć uczeń, który ma
w ciągu semestru ponad 3 godziny nieusprawiedliwione;
prawidłowo wypełniał swoje zadania w zakresie realizacji
projektu edukacyjnego, reagując pozytywnie na uwagi
zespołu opiekuna projektu
czasami łamie postanowienia Statutu Szkoły, lecz po
zwróceniu uwagi zmienia swoje postępowanie;
nie przysparza większych trudności wychowawczych,
sporadycznie łamie zasady właściwego zachowania;
ma nie więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych
w semestrze (dopuszcza się możliwość rehabilitacji poprzez
wykonanie dodatkowej pracy w przypadku, gdy liczba godzin
nieusprawiedliwionych nie przekroczy 15 – 3 h pracy
społecznej za 1 h wagarów);
słabo angażuje się w życie klasy, szkoły i środowiska;
nie zażywa substancji uzależniających;
respektuje polecenia nauczycieli i pracowników szkoły,
pozytywnie reaguje na uwagi;
nie niszczy sprzętu szkolnego i mienia kolegów;
zdarza mu się wchodzić w konflikty z kolegami;
wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu
edukacyjnego, lecz zdarzało mu się nie wywiązać
z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub
konfliktów w zespole
często zaniedbuje obowiązki szkolne;
słabo angażuje się w życie klasy i szkoły;
nieumyślnie niszczy mienie szkoły;
ma nie więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionych
(dopuszcza się możliwość rehabilitacji poprzez wykonanie
dodatkowej pracy w przypadku, gdy liczba godzin
nieusprawiedliwionych nie przekroczy 20 – 3 h pracy za 1 h
wagarów);
jest arogancki w stosunku do kolegów i osób starszych, ale
reaguje pozytywnie na zwróconą mu uwagę;
wywiera niekorzystny wpływ na kolegów;
jest odpowiedzialny za kłótnie i konflikty w klasie i na terenie
szkoły;
mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu
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realizującego projekt nie wywiązał się w terminie ze swoich
obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w
realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez
innych członków zespołu
•

naganne

•
•
•
•
•
•
•
•

rażąco zaniedbuje obowiązki szkolne, a uwagi osób
dorosłych nie przynoszą oczekiwanych rezultatów;
nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły;
często sięga po substancje uzależniające;
umyślnie niszczy mienie szkoły i kolegów;
notorycznie opuszcza zajęcia (wagaruje);
jest wulgarny i arogancki wobec kolegów i osób dorosłych;
wywiera destrukcyjny wpływ na kolegów;
wchodzi w konflikt z prawem (szantaż, kradzież,
zastraszanie, napady, wyłudzenia)
nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązał się ze
swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i
opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca
zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna”

3a. Pomocnicze elementy dla wychowawców brane pod uwagę przy ustalaniu oceny
zachowania uczniów:
a) stopień pilności i systematyczności w pełnieniu obowiązków szkolnych:
-

sumienność w nauce i wykonywaniu innych obowiązków,

-

wytrwałość i samodzielność w przezwyciężaniu napotkanych trudności w nauce,

-

rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,

-

systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne oraz
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy,

-

dbałość o podręczniki i pomoce szkolne,

-

poszanowanie i rozwijanie dobrych tradycji szkoły,
b) stopień zaangażowania ucznia na rzecz szkoły, klasy i środowiska społecznego:

-

wywiązanie się z zadań powierzonych przez szkołę i organizacje uczniowskie,

-

podejmowanie działań zmierzających do udzielania pomocy innym,

-

inicjowanie i wykonywanie prac społecznie użytecznych na rzecz klasy, szkoły
i środowiska,

-

przejawianie troski o mienie szkoły, własność ogólnonarodową i prywatną,

-

umiejętność współdziałania w zespole i odpowiedzialność za wyniki,

-

umiejętność godzenia nauki z pracą społeczną i obowiązkami domowymi oraz
rozwijaniem zainteresowań,

-

udział w pozaszkolnych formach zagospodarowania czasu wolnego uczniów.
c) stopień przestrzegania norm społeczno - moralnych w szkole i poza nią:

-

uczciwość w postępowaniu codziennym i reagowanie na zło,

-

sposób postępowania nie naruszający godności własnej i godności innych,

-

dbałość o kulturę słowa,

-

zachowanie świadczące o poszanowaniu wytworów pracy ludzkiej,
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-

dbałość o zdrowie swoje i innych, nieuleganie nałogom i pomoc innym
w rezygnacji z nałogów,

-

dbałość o higienę osobistą i estetykę wyglądu, ład i estetykę otoczenia.

3b. (skreślony)
3c. Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na ocenę końcową zachowania.
4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
4a. (skreślony)
4b. (skreślony)
5. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
6. Tryb postępowania przy ustalaniu rocznej (semestralnej) oceny zachowania:
1) samoocena ucznia
2) opinia klasy sformułowana w toku dyskusji
3) opinia wychowawcy sformułowana na podstawie dokumentacji, obserwacji, dokonana po
konsultacji z innymi nauczycielami.
7. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczne i roczne oceny zachowania dla ucznia
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
8. 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.
§ 26
Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom wiedzy uniemożliwia lub utrudnia
kontynuowanie nauki w klasie wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi
szansę uzupełnienia braków.
§ 27
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli
brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na
prośbę rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;
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2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi
opiekunami).
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2,
nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka,
muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
7. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny
zachowania.
8. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 9.
9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych,
informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma
przede wszystkim formę zadań praktycznych.
9a. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego
uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
9b. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym
przez dyrektora szkoły.
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3, 4 pkt 1, przeprowadza
nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły,
nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 przeprowadza komisja,
powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako
przewodniczący tej komisji;
2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie
nauczania dla odpowiedniej klasy.
12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego
rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać
egzaminy w ciągu jednego dnia.
13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów
– rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności: imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku
egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2
– skład komisji; termin egzaminu klasyfikacyjnego; zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; wyniki
egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo
„niesklasyfikowana”.
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16. Uczeń, któremu w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego rocznego ustalono jedną lub dwie oceny
niedostateczne może przystąpić do egzaminu poprawkowego.
§ 27a
1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna
(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem
ust. 2 i § 27b.
2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna
ocena roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 27b i § 29 ust. 1.
3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna,
z zastrzeżeniem § 27b
§ 27b
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły,
jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu
zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala
roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku
równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie
5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia
się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a)
dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze
– jako przewodniczący komisji
b)
nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne
c)
dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie
same zajęcia edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a)
dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze – jako przewodniczący komisji
b)
wychowawca klasy
c)
wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
w danej klasie
d)
pedagog
e)
przedstawiciel samorządu uczniowskiego
f)
przedstawiciel rady rodziców.
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5. Nauczycie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. B, może być zwolniony z udziału w pracy komisji
na własna prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku
dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne,
z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu
z dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona
przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego,
z zastrzeżeniem § 29 ust. 1.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – skład komisji, termin
sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zadania (pytania) sprawdzające, wyniki
sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – skład komisji, termin posiedzenia
komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą
informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa
w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do dnia rozpoczęcia zajęć
w następnym roku szkolnym.
10. Przepisy ust. 1 –9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego.
§ 28
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 29 ust. 9 i § 25 ust. 4a i 4b.
1a. (skreślony)
1b. (skreślony)
2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 i § 32d ust.3, odpowiednio nie otrzymuje
promocji, nie kończy szkoły i powtarza tę samą klasę.
3. (skreślony)
4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje
świadectwo szkolne promocyjne do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły
z wyróżnieniem.
4a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię, do średniej ocen,
o której mowa w ust. 4, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz
laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą
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roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał
po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje
z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
6. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu
umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte
w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
§ 29
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
1a. (skreślony)
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych
oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań
praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.
3a. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji
wchodzą:
1) dyrektor albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – przewodniczący;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – członek
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji
w uzasadnionych przypadkach. Dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego
nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład
komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik i ocenę ustaloną przez komisję.
Do protokołu załącza się pisemne prace uczniów i zwięzłą informację o wypowiedziach
ustnych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia
7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym
przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę,
z zastrzeżeniem ust. 9.
9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu
danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te
obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w
klasie programowo wyższej.
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10. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że
ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
11. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego ustalona została niezgodnie
z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do
przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy komisji mają zastosowanie
przepisy § 27b. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
§ 29a
1. Uczeń kończy gimnazjum:
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz
roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja
zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem § 28 ust. 5, uzyskał
oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz
§ 25 ust. 4a i 4b.
2) przystąpił do egzaminu, o którym mowa w § 30.
2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa
w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75
oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
2a. Uczeń kończący naukę w gimnazjum , który uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
średnią ocen co najmniej 5,00 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje
dyplom PRIMUS INTER PARES. Równocześnie jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują
list gratulacyjny.
2b. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię, do średniej ocen,
o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym
postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając
specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
§ 29b
1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu
rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać
poza te treści.
4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje
następujące działania:
1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;
2) określenie celu projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
3) wykonanie zaplanowanych działań;
4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego;
5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.
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5.

Szczegółowe warunki realizacji projektu
w porozumieniu z radą pedagogiczną.

edukacyjnego

określa

dyrektor

gimnazjum

6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym
uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt
edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji
projektu edukacyjnego.
8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu
edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
9.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia
w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji
projektu edukacyjnego.

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum
w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu
edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
§ 30
1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone
w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół, zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym”.
2. Egzamin gimnazjalny ma charakter powszechny i obowiązkowy, z zastrzeżeniem § 33 ust. 2.
3. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:
1) w części pierwszej — humanistycznej — wiadomości i umiejętności z zakresu języka
polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;
2) w części drugiej — matematyczno-przyrodniczej — wiadomości i umiejętności
z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki
i chemii;
3) w części trzeciej — wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.
4. Laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie, o którym mowa w art.
44zzzw ustawy o systemie oświaty, oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanego zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych
egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego - z części trzeciej tego egzaminu.
5. Terminy i sposób przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego regulują odrębne przepisy
§ 30a
(skreślony)
§ 31
(skreślony)
§ 32
(skreślony)

27

§ 32a
(skreślony)
§ 33
(skreślony)
§ 33a
(skreślony)
§ 33b
(skreślony)
§ 33c
(skreślony)
§ 33d
(skreślony)
§ 34
(skreślony)
§ 35
(skreślony)
§ 36
(skreślony)
§ 37
(skreślony)
§ 38
(skreślony)
§ 39
(skreślony)
§ 40
(skreślony)

ROZDZIAŁ V
Organy szkoły
§ 41
Organami szkoły są :
1. Dyrektor Szkoły,
2. Rada Pedagogiczna,
3. Rada Rodziców,
4. Samorząd Uczniowski.
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§ 42
1. Dyrektor reprezentuje szkołę na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich
pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad
młodzieżą uczącą się w szkole.
2.

Dyrektor szkoły w szczególności:
1) kieruje działalnością szkoły,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne
wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje
o działalności szkoły,
4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
5) realizuje uchwały rady szkoły oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji
stanowiących,
6) ma prawo do wydawania zarządzeń wewnątrzszkolnych w sprawach zapewniających
bezpieczeństwo i higienę nauki,
7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę
szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
8) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych,
9) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
10) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego
przeprowadzanego w szkole,
11) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,
w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność
wychowawcza lub rozszerzanie,
12) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

3. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku
zaproponowany przez nauczyciela program nauczania.
3a. Dopuszczone do użytku programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania.
Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów
nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla gimnazjum.
3b. (skreślony)
4.

Dyrektor szkoły podejmuje działania
podręcznikami na terenie szkoły.

organizacyjne

umożliwiające

obrót

używanymi

5. Dyrektor szkoły wyraża zgodę na podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną
organizację, o których mowa w § 47 ust. 2, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej
działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły i rady rodziców.
6. Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów, jeżeli nie wyraża on
woli kontynuowania nauki lub świadomie i systematycznie narusza obowiązki ucznia.
Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii
samorządu uczniowskiego.
7.

Dyrektor szkoły ustala formy udzielania uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne
formy będą realizowane.
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8. Dyrektor niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia objętego pomocą psychologicznopedagogiczną o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą
realizowane.
§ 43
Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników
nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
2) przyznawania nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom szkoły,
3) występowania z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i w sprawach
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników
szkoły.
§ 44
Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:
1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,
2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i podjętymi w ramach ich
kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę,
3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,
4) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji
zadań dydaktycznych i opiekuńczo - wychowawczych.
§ 45
1. W czasie nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor (o ile został powołany)
a w przypadku jego nieobecności inny nauczyciel na podstawie pełnomocnictwa udzielonego
przez dyrektora szkoły.
2. Dyrektor szkoły w wykonaniu swoich zadań współpracuje z wicedyrektorem, radą
pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
§ 46
1. W gimnazjum, które liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.
2. Powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły dokonuje dyrektor, po zasięgnięciu opinii
organu prowadzącego i rady pedagogicznej.
§ 47
1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie
realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby
zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym
przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich,
których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki .
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
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4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów,
po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być
organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny i z inicjatywy
przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady
pedagogicznej.
5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania
zgodnie z regulaminem rady.
6. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,
ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje
o działalności szkoły.
§ 48
1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
5) (skreślony),
6) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów.
1a. (skreślony)
1b. (skreślony)
1c. (skreślony)
2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego szkoły,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.
3. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy jej członków. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego.
4. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych
z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ
prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór
pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie
stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego
nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
§ 49
1. Rada pedagogiczna w trybie uchwały dokonuje zmian w statucie szkoły.

31

2. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
dyrektora szkoły lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.
3. W przypadku określonym w ust. 2 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany
przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną
w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
4. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalność. Zebrania rady pedagogicznej są
protokołowane.
5. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw
poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów
lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
§ 50
(skreślony)
§ 51
1. W szkole może działać rada szkoły.
2. W skład rady szkoły wchodzi po trzech:
1) nauczycieli wybranych przez ogół nauczycieli,
2) rodziców wybranych przez ogół rodziców,
1) uczniów wybranych przez ogół uczniów.
3. Rada szkoły liczy 9 osób.
4. Wybory członków rady szkoły spośród nauczycieli, rodziców i uczniów odbywają się
w głosowaniu tajnym.
5. Liczba kandydatów zgłoszonych na członków rady szkoły przez nauczycieli, rodziców
i uczniów nie może być mniejsza niż 3.
6. Kandydaci na członków rady szkoły muszą wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie.
7. Do rady szkoły wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
8. Przy równej liczbie uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.
9. Kadencja rady szkoły trwa 3 lata. Dopuszczalne jest dokonywanie corocznej zmiany jednej
trzeciej składu rady na zasadach określonych w regulaminie jej działalności.
10. Rada szkoły uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego.
11. Zebrania rady są protokołowane.
12. Powstanie rady szkoły pierwszej kadencji organizuje dyrektor szkoły na łączny wniosek dwóch
spośród następujących podmiotów:
1) rady pedagogicznej,
2) rady rodziców,
3) samorządu uczniowskiego.
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§ 52
1. Rada szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a także:
1) uchwala statut szkoły,
2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły
i opiniuje projekt planu finansowego szkoły,
3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskiem
o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela
zatrudnionego w szkole, wnioski te mają charakter wiążący,
4) opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne
sprawy istotne dla szkoły,
5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskiem do dyrektora
szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej,
w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów
nadobowiązkowych.
2.

W przypadku gdy nie jest powołana rada szkoły, jej zadania wykonuje rada pedagogiczna.

3.

(skreślony)
§ 53

1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych
w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory
przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady oraz przedstawicieli rad
oddziałowych, o których mowa w ust. 2.
5. (skreślony)
6. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego
szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich
sprawach szkoły.
7. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 8, należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze
wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego
środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania
o charakterze profilaktycznym
skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
szkoły
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
8. Jeśli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 7 pkt. 1 lit. a
lub b, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór
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pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia
programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
9. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
§ 54
1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej "samorządem".
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół
uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi
reprezentantami ogółu uczniów.
4. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie
we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw
uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymogami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwej proporcji
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych
zainteresowań,
4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
z dyrektorem szkoły,
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
7) prawo do posiadanie własnych funduszy, które służą do finansowania działalności
samorządu uczniowskiego.
6. Samorząd opiniuje wnioski dyrektora szkoły w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły.
§ 55
1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci
i młodzieży.
2. Współdziałanie rodziców i szkoły odbywa się poprzez:
1) zebrania ogólne dyrektora z rodzicami uczniów poszczególnych klas, organizowane
przynajmniej raz w semestrze
2) spotkania wychowawców klas i innych nauczycieli z rodzicami organizowane w celu
wymiany informacji i dyskusji na temat ich dzieci, organizowane co najmniej dwa razy
w semestrze
3) indywidualne rozmowy wychowawcy klasy z rodzicami
4) wizyty rodziców w szkole na prośbę nauczyciela lub z inicjatywy rodziców
5) informacje pisemne.
3. Wychowawcy klas organizują spotkania dla rodziców, na których :
1) rzetelnie informują rodziców na temat dziecka, jego zachowania, postępów, przyczyn
i trudności w nauce,
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2) informują i udzielają porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci
i młodzieży.
4. Rodzice mają prawo do wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór opinii na
temat pracy szkoły.
5. Rodzice powinni poinformować szkołę o zainteresowaniach ucznia, jego zamiłowaniach,
trudnościach wychowawczych oraz o stanie jego zdrowia.
§ 56
1. Organy szkoły są niezależne, posiadają prawo swobodnego działania i podejmowania decyzji
w granicach kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty i statutem szkoły.
2. Zasady współdziałania organów szkoły:
1) Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Trzydniku Dużym współpracuje bezpośrednio
z przewodniczącymi organów szkoły (SU, RP, RR), którzy działają niezależnie w ich
imieniu oraz reprezentują je na zewnątrz.
2) Wszelkie wnioski, uwagi, opinie formułowane przez organy szkoły w ramach ich kompetencji
i kierowane pod adresem dyrektora szkoły, organów szkoły, organu prowadzącego,
sprawującego nadzór pedagogiczny i innych instytucji oraz organizacji różnego typu
wymagają formy pisemnej.
3. Sposoby rozwiązywania sporów
między organami w Publicznym Gimnazjum
w Trzydniku Dużym:
1) sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, rodziców
i uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły z możliwością odwołania się stron do organu
prowadzącego szkołę;
1) sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniami lub ich rodzicami a szkołą oraz konflikty między
nauczycielami i pracownikami szkoły a dyrektorem szkoły rozwiązuje organ prowadzący
szkołę z możliwością odwołania się stron do sądu.
4. Tryb postępowania przy rozwiązywaniu sporów w PG w Trzydniku Dużym:
1) rozwiązywanie sporów wymaga stworzenia warunków sprzyjających swobodnej
i pełnej wypowiedzi stron konfliktu w zamkniętym pomieszczeniu bez obecności osób
trzecich
2) organ rozstrzygający konflikt winien poznać i wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji:
racje obu stron, przyczyny konfliktu, stopień zaangażowania stron konfliktu,
dotychczasowe i perspektywiczne skutki konfliktu, przepisy prawne dotyczące sprawy
3) organ rozstrzygający konflikt ma prawo do:
a) zasięgnięcia opinii znawców przedmiotu w ciągu 14 dni od przyjęcia informacji
o sporze;
b) przekazania sprawy innemu organowi w szkole, lub organowi prowadzącemu szkołę
2) Decyzja w sprawie rozstrzygnięcia sporu powinna być umotywowana, obiektywna,
sprawiedliwa dla stron i zgodna z przepisami prawa i Statutem.
3) Od decyzji organów szkolnych przysługuje prawo odwołania się stron do organu
prowadzącego szkołę, a w przypadku drastycznego naruszenia prawa do sądu.
4) Organy szkoły mogą powołać własne komisje rozjemcze działające na podstawie
wewnętrznych regulaminów zgodnych ze statutem.
5. Sposoby rozwiązywania sporów w PG w Trzydniku Dużym:
1) polubowne zakończenie sporu przy wzajemnej
z zaprzestaniem pretensji i roszczeń formalnoprawnych
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aprobacie

stron

konfliktu

2) wzajemne przeproszenie się stron w obecności świadków konfliktu
3) przeproszenie osoby poszkodowanej w konflikcie w obecności świadków konfliktu.

ROZDZIAŁ VI
ORGANIZACJA SZKOŁY
§ 57
1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem
31 sierpnia następnego roku.
2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych
oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 58
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, w terminie do 30 kwietnia
każdego roku, na podstawie szkolnego planu nauczania. Arkusz organizacyjny szkoły
zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
2. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły
łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych oraz liczbę
godzin zajęć nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych
finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
3. (skreślony)
§ 59
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów
obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem
nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonym do
użytku szkolnego lub opracowanym przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu zgodnie
z odrębnymi przepisami.
2. Przeciętną liczbę uczniów w oddziałach klas I ustala organ prowadzący na każdy rok szkolny
uwzględniając warunki lokalowe szkoły oraz zasady bezpiecznej i higienicznej nauki.
§ 60
Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy
rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza
organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
Tygodniowy
rozkład
zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
uczniów
opracowuje
się
z uwzględnieniem:
1) równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia,
2) różnorodności zajęć w każdym dniu,
3) niełączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu,
z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga.
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§ 61
1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania
2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:
a) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
b) zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia
w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,
5) zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2,
zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3,
oraz zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na pod- stawie art. 4 ust.
3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm. w tych
przepisach), organizowane w trybie określonym w tych przepisach,
6) zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego
szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców,
7) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych
8) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania
tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.
2. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 1 prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym.
3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły ma prawo
zmienić czas trwania godziny lekcyjnej w czasie od 30 minut do 60 minut, zachowując
tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
§ 62
1. Oddziały można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach,
dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym
laboratoryjnych, z zastrzeżenie ust. 2 - 4.
2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z informatyki w oddziałach liczących więcej niż
24 uczniów, z tym że liczba uczniów w grupie nie może przekroczyć liczby stanowisk
komputerowych w pracowni komputerowej.
4. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych w oddziałach liczących
więcej niż 24 uczniów. Przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania
znajomości języka obcego. Zajęcia z języków obcych mogą być prowadzone w grupach
oddziałowych, miedzy oddziałowych lub międzyklasowych liczących od 10 do 24 uczniów.
4. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach wychowania do życia w rodzinie, zgodnie
z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących
wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego
rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach
świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
5. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów,
podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2 i 3 można dokonać za zgodą organu
prowadzącego.
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6. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących do 26 uczniów. Możliwe
jest tworzenie grup międzyoddziałowych lub, w wyjątkowych przypadkach, międzyklasowych.
§ 62b
1. Uczniowie dokonują wyboru rodzaju zajęć artystycznych i technicznych z oferty tych zajęć
zaproponowanych przez dyrektora szkoły, w uzgodnieniu z radą pedagogiczną i po
uwzględnieniu możliwości organizacyjnych szkoły.
2. Uczniowie dokonują wyboru form realizacji 2 godzin wychowania fizycznego z oferty tych zajęć
zaproponowanych przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym
i zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę rodziców i uwzględnieniu bazy sportowej
szkoły, możliwości kadrowych, miejsca zamieszkania uczniów oraz tradycji sportowych
środowiska lub szkoły.
§ 63
Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół
wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego
porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły lub – za jego zgodą – poszczególnymi
nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
§ 64
1. Do realizacji zadań statutowych szkoła posiada następujące pomieszczenia:
1) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem
2) bibliotekę
3) świetlicę
4) gabinet profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
5) gabinet pedagoga
6) zespół obiektów oraz pomieszczeń sportowych i rekreacyjnych
7) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze i ogólnego użytku.
2. W pomieszczeniach do nauki biologii, fizyki, chemii, informatyki oraz wychowania fizycznego
wywieszone są w widocznym i łatwo dostępnym miejscu regulaminy określające zasady
bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 65
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w gimnazjum ze względu na czas pracy ich
rodziców ( prawnych opiekunów ) lub organizację dojazdu do szkoły, gimnazjum organizuje
świetlicę.
2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie
powinna przekraczać 25.
§ 66
1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, a w szczególności wspierania
prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła organizuje stołówkę.
2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. Warunki korzystania ze stołówki
szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem
prowadzącym szkołę.
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3. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat,
o których mowa w ust. 2:
1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
4. Szkoła może przekazać prowadzenie dożywiania innemu podmiotowi na podstawie umowy
zawartej pomiędzy tym podmiotem a dyrektorem szkoły.
§ 67
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, która:
1) służy realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły;
2) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę
czytelniczą;
3) przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania
z różnych źródeł informacji oraz bibliotek;
stanowi
ośrodek
informacji
o
materiałach
dydaktycznych
gromadzonych
4)
w szkole;
5)
jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory na zajęcia
z uczniami;
6)
wspiera działalność opiekuńczo – wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom
wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej (zdolnym, trudnym);
7)
zaspokaja potrzeby kulturalno – rekreacyjne uczniów;
8)
wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli;
9) udostępnia zainteresowanym rodzicom uczniów literaturę i inne materiały
z zakresu wychowania w rodzinie i przezwyciężania problemów wychowawczych.
2. Biblioteka gromadzi następujące materiały: wydawnictwa informacyjne i albumowe, podręczniki
szkolne, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i programy nauczania, lektury
podstawowe i uzupełniające do języka polskiego, książki pomocnicze do poszczególnych
przedmiotów, wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej,
czasopisma dla dzieci i młodzieży, ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli,
naukowe, popularnonaukowe, społeczno – kulturalne, gazety, wydawnictwa z zakresu
psychologii, pedagogiki, filozofii, socjologii i dydaktyki poszczególnych przedmiotów
nauczania, literatura dla rodziców z zakresu wychowania, materiały dotyczące regionu,
materiały audiowizualne, edukacyjne programy komputerowe.
3. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice oraz inne
osoby – za zgodą dyrektora szkoły.
4. Nadzór pedagogiczny nad biblioteką szkolną sprawuje dyrektor szkoły, który:
1) zapewnia odpowiednie pomieszczenie na bibliotekę, właściwe wyposażenie oraz środki
finansowe na jej działalność, warunkujące prawidłowa pracę biblioteki, bezpieczeństwo
i nienaruszalność mienia;
2) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę zgodnie z obowiązującymi standardami;
3) zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy;
4) wydaje decyzje w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych oraz
przekazania biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika, ustala regulamin komisji
skontrowej;
5) zatwierdza regulamin biblioteki;
6) hospituje i ocenia pracę biblioteki;
7) w porozumieniu z bibliotekarzem ustala tryb postępowania zapewniający zwrot
wypożyczonych zbiorów i przestrzega jego wykonania;
8) zatwierdza plan pracy biblioteki.
5. Rada pedagogiczna;
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1)
2)
3)
4)
6.

opiniuje projekt budżetu biblioteki;
analizuje stan czytelnictwa (dwa razy w roku);
opiniuje regulamin biblioteki;
podejmuje uchwałę w sprawie innowacji zgłoszonych przez nauczyciela bibliotekarza.

Nauczyciele i wychowawcy:
1) współpracują z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb
i zainteresowań czytelniczych uczniów;
2) współuczestniczą w edukacji czytelniczej i medialnej uczniów;
3) znają zbiory biblioteki w zakresie nauczanego przedmiotu, zgłaszają propozycje dotyczące
gromadzenia zbiorów, udzielają pomocy w selekcji zbiorów;
4) współdziałają w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki.

7. Rodzice:
1) współpracują z biblioteką szkolną w zakresie rozwijania potrzeb
i zainteresowań
czytelniczych swoich dzieci
2) korzystają ze zbiorów biblioteki
3) uzyskują informacje na temat stanu czytelnictwa uczniów (co najmniej dwa razy
w ciągu roku)
4) uczestniczą w spotkaniach i imprezach organizowanych w bibliotece.
8. Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki.
9. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza:
1) Praca pedagogiczna:
a) udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni;
b) udzielanie informacji bibliotecznych, tekstowych, rzeczowych i bibliograficznych;
c) prowadzenie propagandy wizualnej, słownej i audiowizualnej zbiorów, biblioteki
i czytelnictwa;
d) poznawanie czytelników rzeczywistych i potencjalnych oraz pozyskiwanie dla biblioteki
tych ostatnich;
e) udzielanie porad w doborze lektury zależnie od potrzeb, zainteresowań i sytuacji
życiowej czytelników;
f) kształcenie uczniów jako użytkowników informacji – w formie zajęć grupowych oraz
przez pracę indywidualną z uczniem (przy współudziale wychowawców
i nauczycieli różnych przedmiotów);
g) indywidualne kontakty z uczniami zdolnymi, trudnymi itp.;
h) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa.
2) Prace organizacyjno – techniczne:
a) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami szkoły;
b) ewidencja oraz opracowywanie formalne i rzeczowe zbiorów;
c) selekcja zbiorów;
d) organizowanie warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny, katalogi, kartoteki,
teczki tematyczne);
e) dbanie o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę pomieszczenia biblioteki;
f) prace związane z planowaniem i sprawozdawczością (roczne plany pracy
sprawozdania,
statystyka
czytelnictwa
dzienna,
miesięczna,
semestralna
i roczna);
g) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej.
3) Inne obowiązki i uprawnienia:
a) odpowiedzialność za stan i wykorzystanie zbiorów;
b) uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością;
c) współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami;
d) współpraca z rodzicami;
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e) współpraca z innymi bibliotekami;
f) proponowanie innowacji w działalności biblioteki.
10. Biblioteka szkolna współdziała z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami
w zakresie propagowania czytelnictwa oraz zaspokajania potrzeb oświatowych
i kulturalnych swoich użytkowników.
11. Lokal biblioteki zapewnia przestrzeń dla zbiorów, warsztatu informacyjnego, użytkowników
i bibliotekarza.
12. Czas pracy biblioteki:
1) biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku
szkolnego;
2) godziny otwarcia biblioteki zatwierdza na początku roku szkolnego dyrektor szkoły.
13. Biblioteka jest finansowana z budżetu szkoły.
14. Działalność biblioteki może być dotowana przez radę rodziców i innych ofiarodawców.

Rozdział VII
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
§ 68
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi.
1a. Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbowej.
2. Liczba etatów pracowników obsługi określona jest w projekcie organizacji gimnazjum.
3. Zasady zatrudniania nauczycieli, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.
§ 69
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece
uczniów.
2. Nauczyciel w szczególności:
1) realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych klasach i zespołach,
osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w programach i planie pracy szkoły,
2) wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskuje o jego
modernizację do dyrektora szkoły,
3) wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich
zdolności i zainteresowań,
4) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane
potrzeby uczniów,
4a) rozpoznaje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości
psychofizyczne uczniów
4b) określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów
4c) rozpoznaje przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu
uczniów, w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie uczniów i ich
uczestnictwo w życiu szkoły
4d) podejmuje działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w
celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania
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5) bezstronnie i obiektywnie ocenia i traktuje wszystkich uczniów,
6) informuje rodziców uczniów, radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno
- wychowawczych swoich uczniów,
7) doskonali swoje umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom wiedzy merytorycznej,
8) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki,
9) przedstawia dyrektorowi wybrany program nauczania i podręcznik lub materiał
edukacyjny,
10) prowadzi w trakcie bieżącej pracy z uczniami obserwację pedagogiczną, mającą na celu
rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się lub szczególnych uzdolnień
10a) wspomaga uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej
pracy z uczniami
11) w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne
oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną
niezwłocznie udziela uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informuje
o tym wychowawcę klasy
12) indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach
edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia
13) dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
c) posiadającego opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 13 podpunkt a-c, który
objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole
14) współpracuje z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym,
w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń
w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu
szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia
oraz planowania dalszych działań
15) udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ocenia efektywność udzielonej
pomocy i formułuje wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę
funkcjonowania ucznia
16) prowadzi dokumentację udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. Nauczyciel ma prawo do:
1) wyboru programu nauczania oraz podręcznika spośród dopuszczonych do użytku
szkolnego i wpisanych do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego
prowadzonego przez MEN lub materiału edukacyjnego oraz decydowania w sprawie
doboru metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych
w nauczaniu
swojego przedmiotu
2) decydowania o treści programu koła zainteresowań lub zespołu w porozumieniu
z samorządem uczniowskim,
3) decydowania o bieżącej, śródrocznej i końcoworocznej ocenie postępów swoich uczniów
4) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar dla swoich uczniów.
4. Nauczyciel odpowiada za:
1) poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych nauczanego przedmiotu,
2) stan warsztatu pracy, przydzielonych mu sprzętów, urządzeń oraz środków dydaktycznych,
3) tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach
szkolnych, pozaszkolnych i w czasie pełnionych dyżurów,
4) nieprzestrzeganie procedury postępowania przy zaistnieniu wypadku ucznia lub wybuchu
pożaru,
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5) zniszczenie lub utratę składników majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez
dyrektora szkoły, a wynikających z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.
§ 70
1. Nauczyciel prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest
w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego
modyfikacja w miarę potrzeb.
2. W szkole funkcjonują zespoły wychowawcze na poziomie każdej klasy. Pracą zespołu kieruje
wychowawca klasy.
3. Zespół wychowawczy zajmuje się w szczególności:
1) tworzeniem warunków wspomagających rozwój ucznia
2) koordynowaniem działań wychowawczych
3) opracowywaniem i wdrażaniem projektów dydaktycznych i wychowawczych
4) wymianą informacji dotyczących potrzeb edukacyjnych uczniów
5) ustalaniem wspólnych działań w odniesieniu do poszczególnych uczniów
6) analizą postępów i osiągnięć uczniów danego oddziału.
4. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły problemowo-zadaniowe lub przedmiotowe.
5. Zadania zespołów przedmiotowych obejmują:
1) ustalenie sposobów korelacji treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
2) opracowanie i modyfikowanie wymagań edukacyjnych na daną ocenę,
3) opracowanie sposobów diagnozowania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
4) pozyskiwanie informacji o wynikach nauczania uczniów,
5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli zgodnie z potrzebami szkoły,
w tym: wymianę doświadczeń, podnoszenie umiejętności nauczycieli, popularyzowanie
wiedzy metodycznej, upowszechnianie efektywnych i nowatorskich metod nauczania
w ramach lekcji koleżeńskich oraz organizowanie doradztwa metodycznego dla
początkujących nauczycieli,
6) opracowywanie i opiniowanie przygotowanych w zespole autorskich, innowacyjnych
i eksperymentalnych programów nauczania,
7) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i w uzupełnianiu ich
wyposażenia,
8) organizowanie konkursów, akademii, apeli i innych uroczystości szkolnych
i pozaszkolnych.
6. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.
Zespoły problemowo – zadaniowe realizują zadania wynikające z bieżącej działalności szkoły.
§ 71
1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby
wychowawca opiekował się danym zespołem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku
uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
4. Wychowawca w szczególności zobowiązany jest do:
1) tworzenia warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz
przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
2) inspirowania i wspomagania działań zespołowych uczniów,
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3) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz
pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,
4) współpracy z rodzicami,
5) współdecydowania z samorządem klasy i rodzicami uczniów o programie i planie działań
wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy,
6) zapoznania rodziców i uczniów z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania oraz
postanowieniami szczegółowymi przyjętymi na jego podstawie,
7) ustalenia oceny zachowania ucznia zgodnie ze szczegółowymi kryteriami oceny
zachowania,
8) powiadomienia ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej dla niego
niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej rocznej i nieodpowiedniej/nagannej ocenie
zachowania w terminie nie krótszym niż miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej w formie pisemnej udokumentowanej podpisem rodzica (prawnego
opiekuna),
9) powiadomienia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przewidywanej dla ucznia ocenie
klasyfikacyjnej rocznej na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej
w formie pisemnej udokumentowanej podpisem rodzica (prawnego opiekuna).
5. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4:
1) otacza opieką indywidualną każdego wychowanka,
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
a) różne formy życia zespołowego, rozwijającego jednostki i integrujące zespół
uczniowski,
b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich
działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest
indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak
i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami ),
4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,
b) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach
wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,
5) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu
potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień
uczniów.
6. Wychowawca realizuje program wychowawczy według planu wychowawcy klasowego
i tematyki godzin wychowawczych uzgodnionych z rodzicami.
7. Wychowawca klasy organizuje zebrania z rodzicami co najmniej dwa razy w semestrze oraz
utrzymuje indywidualne kontakty z rodzicami uczniów.
8. Wychowawca klasy programuje i organizuje proces wychowania w zespole,
a w szczególności:
1) tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowania do życia w zespole, rodzinie
i społeczeństwie,
2) rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, a także między wychowankami
a społecznością szkolną.
9. Wychowawca klasy współdziała z innymi instytucjami opiekuńczymi w celu uzyskania
wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców.
10. Wychowawca klasy prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia.
11. (skreślony)
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12. Wychowawca uzyskuje pomoc merytoryczną i psychologiczno – pedagogiczną od dyrektora
szkoły i instytucji wspomagających szkołę.
13. Wychowawca na bieżąco współdziała z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami
świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, w tym także
zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, w celu uzyskania
wszechstronnej pomocy dla nich i doradztwa dla ich rodziców.
14. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniami.
15. Wychowawca klasy, we współpracy z nauczycielami lub specjalistami, planuje
i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczą w ramach zintegrowanych działań
nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem
16. Wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy pedagogiczno-psychologicznej
współpracuje z rodzicami ucznia oraz z innymi nauczycielami i specjalistami, prowadzącymi
zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami, o których mowa w § 7 ust. 7.
17. Wychowawca informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno
-pedagogiczną.
§ 71a
1. Do zadań pracowników obsługi należy w szczególności:
1) troska o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, poprzez sprawną organizację pracy, w oparciu
o przestrzeganie przepisów porządkowych, BHP oraz przeciwpożarowych
2) reagowanie na negatywne zachowanie uczniów (zwrócenie uwagi uczniowi, rozmowa
z nauczycielem dyżurującym, rozmowa z wychowawcą)
3) rzetelne wywiązywanie się z powierzonych obowiązków, zgodnie z przydziałem czynności
i poleceniami przełożonego
4) przestrzeganie ustalonego w szkole regulaminu porządkowego
5) poszanowanie mienia szkolnego
6) przestrzeganie zasad współżycia społecznego
§ 71b
1. Szkoła zatrudnia pedagoga, do którego obowiązków należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie
indywidualnych
potrzeb
rozwojowych
edukacyjnych
oraz
możliwości
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji,
zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub
trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły
1a) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych
potrzeb rozwojowych edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w
celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów
oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów,
w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo
w życiu szkoły
2) pozyskiwanie informacji na temat sposobów spędzania czasu wolnego przez młodzież
szkolną i planowanie działań wychowawczych zapobiegających patologiom,
3) współpraca z organizacjami młodzieżowymi oraz instytucjami i organizacjami społecznymi
działającymi w zakresie wspólnego oddziaływania na rzecz uczniów wymagających opieki
i pomocy wychowawczej,
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4) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi
trudności wychowawcze,
5) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności
w wychowaniu własnych dzieci,
6) utrzymywanie stałych kontaktów z lokalną poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
7) wnioskowanie w razie potrzeby o kierowanie spraw uczniów zagrożonych
niedostosowaniem lub niedostosowanych społecznie do sądu dla nieletnich,
8) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji rodzinnej,
9) udzielanie pomocy uczniom przeżywającym niepowodzenia szkolne na tle konfliktów
rodzinnych, rówieśniczych, środowiskowych i szkolnych,
10) prowadzenie i nadzorowanie we współpracy ze szkolną służbą zdrowia, nauczycielami
biologii, wychowania do życia w rodzinie i wychowawcami profilaktyki w zakresie
przeciwdziałania alkoholizmowi, palenia tytoniu oraz współdziałanie w wychowaniu
zdrowotnym ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z zapobieganiem HIV
(AIDS) i narkomanii,
13) inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
14) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych;
15) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości,
predyspozycji i uzdolnień uczniów;
16) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
17) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych na rzecz uczniów w zakresie wyboru
przez nich dalszego kierunku kształcenia,
18) współpraca z wychowawcami i innymi pracownikami szkoły w egzekwowaniu od uczniów
przestrzegania ustaleń Statutu szkoły,
19) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne
uczestnictwo ucznia w życiu szkoły
20) monitorowanie i ewaluacja wybranych obszarów pracy szkoły oraz prezentacja wyników na
posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
2. Szkoła może zatrudniać logopedę, do którego zadań należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu
ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla
rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji mowy uczniów i eliminowania jej
zaburzeń
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń
komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów
4) wspieranie nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb
rozwojowych edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu
określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz
przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w
tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w
życiu szkoły
5) wspieranie nauczycieli i specjalistów w udzielaniu pomocy psychologicznopedagogicznej.
3. Szkoła może zatrudniać doradcę zawodowego, do którego zadań należy w szczególności:
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;
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3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz
planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę
i placówkę;
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań
w zakresie doradztwa edukacyjno--zawodowego;
6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
4. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole planowaniem i realizacją zadań
z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego zajmuje się pedagog szkolny oraz
wychowawca klasy.

Rozdział VIII
Uczniowie szkoły
§ 72
1. Do gimnazjum uczęszczają w zasadzie uczniowie od 13 do 16 roku, nie później niż do
18. roku życia. W szczególnych przypadkach do placówki mogą uczęszczać uczniowie,
którzy nie osiągnęli 13. lub ukończyli 18. rok życia.
2. Uczeń jest skreślony z listy uczniów z końcem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,
w którym kończy 18 lat. W takim przypadku może on zwrócić się z pisemną prośbą do
dyrektora szkoły o zgodę na dokończenie cyklu kształcenia.
3. Dyrektor może nie wyrazić zgody, jeżeli:
1) uczeń jest zagrożony oceną niedostateczną z jakiegokolwiek przedmiotu
2) liczba jego nieusprawiedliwionych nieobecności daje podstawę
nieklasyfikowania go lub grozi mu naganna ocena zachowania.
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4. Pełnoletni uczeń gimnazjum, którego zachowanie wpływa demoralizująco na innych
uczniów i w stosunku do którego wyczerpano wszelkie możliwości oddziaływań
wychowawczych, może być skreślony z listy uczniów w trakcie roku szkolnego.
5. Skreślenia ucznia z listy uczniów dokonuje dyrektor szkoły na podstawie uchwały rady
pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu szkolnego.
6. Ucznia, który po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokuje
ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, rada pedagogiczna może po uzyskaniu zgody
rodziców i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej kierować do oddziałów
przysposabiających do zawodu.
§ 73
(skreślony)
§ 74
1. Uczeń ma prawo do :
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej
2) zapoznania się z programem działania szkoły, programem wychowawczym
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3) zapoznania się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i kryteriami wymagań
nauczycieli poszczególnych przedmiotów
4) oceniania wg wcześniej ustalonych kryteriów
5) nauki w warunkach zgodnych z przepisami bhp
6) zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji (określoną przez nauczyciela liczbę razy)
7) poprawiania swoich ocen (z klasówki, kartkówki itp.)
8) zadawania pytań, proszenia o powtórne wytłumaczenie tematu, zrozumiałego
wytłumaczenia pracy domowej
9) dodatkowej pomocy nauczyciela w związku z trudnościami szkolnymi
10) zgłaszania się do odpowiedzi
11) uczestniczenia w zawodach sportowych, kołach zainteresowań, zajęciach
pozalekcyjnych organizowanych w szkole
12) poinformowania o sprawdzianie na 7 dni przed nim
13) pisania 3 klasówek w ciągu tygodnia, a jednej w ciągu dnia
14) poznania wyników pracy klasowej w ciągu 14 dni od jej napisania
15) korzystania z pomocy szkolnych i biblioteki szkolnej
15a) korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych, zgodnie z art. 22ac ust. 1 Ustawy o systemie oświaty
16) udziału w wypracowywaniu regulaminu samorządu
17) wybierania swoich reprezentantów do samorządu szkolnego i klasowego
18) kandydowania na członka samorządu szkolnego i klasowego
19) zgłaszania swoich wniosków do samorządu
20) współpracy z samorządem
21) wyrażania opinii na temat pracy Samorządu Uczniowskiego
22) redagowania i wydawania gazetki szkolnej
23) udziału w wycieczkach zorganizowanych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa
24) zapoznania się z przepisami bhp i regulaminami obowiązującymi w szkole
25) spotkań ze specjalistami ds. bezpiecznego i zdrowego stylu życia (policjant, psycholog,
lekarz, sędzia)
26) korzystania z opieki medycznej
27) zwolnienia z lekcji za powiadomieniem rodziców w przypadku złego samopoczucia
28) korzystania z obiektów szkolnych
29) używania wobec niego zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień
dobry itp.
30) kulturalnego spożywania posiłków
31) (skreślony)
32) zwrócenia uwagi innej osobie, jeżeli ta obraża jego godność
33) (skreślony)
34) wyrażania i obrony swojego zdania opartego na prawdzie, faktach i argumentach
35) traktowania na równi z innymi
36) wolności wyznania
37) pomocy ze strony Rzecznika Praw Ucznia
38) domniemania niewinności
39) ubiegania się o odszkodowanie za mienie powierzone szkole
40) nietykalności cielesnej
41) stowarzyszania się i zgromadzeń.
2. Uczeń ma prawo do składania skarg w przypadku, gdy uważa, że naruszone zostały jego
prawa.
3. Uczeń może złożyć skargę do:
1) nauczyciela przedmiotu
2) nauczyciela - wychowawcy
3) dyrektora lub wicedyrektora szkoły
4) Rzecznika Praw Ucznia przy Samorządzie Uczniowskim
5) Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorium Oświaty w Lublinie
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6) Rzecznika Praw Dziecka.
4. Skarga może być złożona ustnie lub pisemnie.
§ 74a
Rzecznikiem Praw Ucznia w szkole jest opiekun Samorządu Uczniowskiego.
§ 75
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym statucie,
a w szczególności:
1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, przygotowywać się do nich
oraz właściwie zachowywać w ich trakcie
2) przychodzić na lekcje punktualnie
3) nosić przybory szkolne
4) systematycznie odrabiać prace domowe
5) napisać odległą klasówkę w ciągu tygodnia po powrocie do szkoły
6) przestrzegać porządku w czasie lekcji
7) pozostawiać swoje miejsce pracy w ładzie i porządku
8) uzupełniać swoje braki w wiedzy wynikające z nieobecności w szkole
9) uczyć się systematycznie
10) prowadzić zeszyt zgodnie z wymaganiami nauczyciela
11) usprawiedliwić nieobecność w szkole zgodnie z Procedurą usprawiedliwiania nieobecności
12) wykonać pracę w ustalonym terminie
13) przestrzegać regulaminu samorządu szkolnego i klasowego
14) prawidłowo pełnić swoje funkcje zgodnie z przyjętym regulaminem
15) uczestniczyć w zebraniach i spotkaniach samorządu (dotyczy członka samorządu)
16) dbać o życie, zdrowie i higienę swoją oraz innych
17) opiekować się mniej sprawnym kolegą i koleżanką
18) bronić słabszych przed agresją
19) zgłaszać wszelkie zagrożenia zdrowia i życia
20) zmieniać obuwie szkolne
21) dbać o czystość pomieszczeń szkolnych
22) szanować sprzęt szkolny
23) sprzątać po sobie miejsce nauki, pracy, posiłku, zabawy
24) zgłaszać nauczycielowi zauważone usterki sprzętu lub uszkodzenia wyposażenia
25) przestrzegać regulaminu poszczególnych pracowni i obiektów sportowych
26) szanować dekoracje, wystawy i tablice informacyjne
27) zachowywać się kulturalni na terenie szkoły i poza nią
28) (skreślony)
29) przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności
30) szanować własność swoją i innych, w tym bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i
materiały ćwiczeniowe.
§ 75a
1. Strój ucznia na zajęciach szkolnych powinien być schludny, estetyczny i skromny.
2. (skreślony)
2a. (skreślony)
2b. (skreślony)
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3. Codzienny ubiór oraz przedmioty należące do ucznia nie powinny zawierać elementów,
rysunków, napisów oraz znaków propagujących przemoc, agresję, rasizm, satanizm, środki
odurzające zmieniające świadomość itp.
4. Ubiór ucznia nie może być manifestacją jego poglądów politycznych ani przynależności do
subkultur młodzieżowych.
5. W sytuacjach uroczystych i reprezentacyjnych uczeń obowiązany jest wystąpić w stroju
odświętnym (dziewczęta – biała bluzka koszulowa, ciemna spódnica lub spodnie; chłopcy
– biała koszula, ciemne spodnie).
6. Rodzice powinni zadbać o stosowny i właściwy wygląd dziecka podczas zajęć
dydaktycznych i uroczystości szkolnych.
7. Dyrekcja szkoły oraz członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo ingerować i określać
wygląd oraz ubiór uczniów, jeśli jest on niezgodny z ogólnie przyjętymi normami moralno –
etycznymi, zagraża zdrowiu, zawiera reklamę środków zmieniających świadomość lub
stanowi element subkultur przestępczych. Nauczyciel ma prawo zażądać usunięcia
niestosownego elementu stroju lub skonfiskować przedmiot zawierający elementy
wymienione w ust. 3.
8. W sytuacji, gdy strój ucznia jest niezgodny z obowiązującymi przepisami, wychowawca lub
pedagog powinien zawiadomić rodziców (prawnych opiekunów), którzy są zobowiązani
dostarczyć dziecku odpowiedni strój.
§ 75b
1. W Publicznym Gimnazjum w Trzydniku Dużym obowiązuje zakaz przynoszenia do szkoły
niebezpiecznych przedmiotów (noże, petardy, zapalniczki, zapałki itp.)
2. W szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych w czasie zajęć
edukacyjnych.
3. W przypadku używania tego rodzaju sprzętu na lekcjach nauczyciel ma prawo odebrać go
i przekazać Dyrekcji szkoły lub pedagogowi szkolnemu do depozytu i odbioru go przez
rodziców.
4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności finansowej za zgubiony lub skradziony aparat
telefoniczny i inny sprzęt, który uczeń przynosi do szkoły, a który nie jest wymagany na
zajęciach edukacyjnych.

§ 76
1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:
1) bardzo dobre wyniki w nauce,
2) wzorową frekwencję w roku szkolnym,
3) osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych,
4) pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska,
5) wzorową postawę wobec obowiązków szkolnych, rówieśników i dorosłych.
2. Nagroda może być udzielona w następującej formie:
1) pochwała wychowawcy klasy wobec klasy,
2) pochwała wychowawcy wobec rodziców,
3) pochwała dyrektora wobec uczniów szkoły,
4) pochwała dyrektora wobec rodziców,
5) nagroda rzeczowa,
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6)
7)
8)

dyplom uznania,
wpis do kroniki szkoły,
list gratulacyjny do rodziców.
§ 76a

1. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.
2. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły,
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ
prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.
§ 77
1. Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły, a w szczególności za:
1) lekceważenie i zaniedbywanie nauki i innych obowiązków szkolnych,
2) opuszczanie godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, w tym wybranych lekcji oraz
unikania sprawdzianów,
3) naruszanie porządku szkolnego,
4) lekceważenie wychowawcy, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
5) palenie papierosów i e-papierosów w szkole, na imprezach szkolnych, turystyczno
-krajoznawczych oraz poza szkołą,
6) picie alkoholu na terenie szkoły, na imprezach zorganizowanych w szkole oraz poza
szkołą,
7) używanie innych niedozwolonych i szkodzących zdrowiu używek,
8) niewłaściwe zachowanie się poza szkołą, a przede wszystkim zachowanie sprzeczne
z ogólnie przyjętymi normami społecznymi,
9) za niezgodny z przepisami wygląd i strój,
10) przynoszenie do szkoły, posiadanie i rozprowadzanie na terenie szkoły używek.
2. Wobec ucznia można zastosować następujące kary:
1) upomnienie wychowawcy klasy,
2) upomnienie dyrektora szkoły,
3) nagana dyrektora szkoły,
4) zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz,
5) przeniesienie do innej klasy w szkole,
6) przeniesienie ucznia do innej szkoły,
7) skreślenie z listy uczniów pod warunkiem ukończenia 18 roku życia.
2a. W stosunku do ucznia, którego podejrzewa się o posiadanie przedmiotów niebezpiecznych lub
pochodzących z kradzieży oraz używek dopuszcza się możliwość przeszukania jego rzeczy
osobistych w obecności:
1) dyrektora lub wicedyrektora szkoły,
2) pedagoga lub wychowawcy szkolnego,
3) ucznia
z równoczesnym powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów).
2b. Przeniesienie do innej klasy w ramach szkoły może nastąpić w następujących przypadkach:
1) jeżeli nie odniosły skutku wcześniej nałożone kary,
2) jeżeli uczeń dopuścił się wybryków chuligańskich (np. pobicie, wyłudzanie pieniędzy lub
rzeczy),
3) jeżeli uczeń notorycznie utrudnia prowadzenia lekcji.
2c. O zastosowaniu kary, o której mowa w ust. 2, decyduje rada pedagogiczna.
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2d. Dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie kary, o której mowa w ust. 2b na okres próbny (nie
dłuższy niż pół roku), jeżeli uczeń zyska poręczenie wychowawcy klasy lub samorządu
uczniowskiego.
3. Dyrektor gimnazjum może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia
do innego gimnazjum, za :
1) nagminne dopuszczenie się chuligańskich wybryków w szkole lub poza szkołą,
2) rozprowadzanie narkotyków.
4. Kara nie może być zastosowana po upływie 1 tygodnia od powzięcia wiadomości o naruszeniu
obowiązków uczniowskich i po upływie 1 miesiąca od dopuszczenia się tego naruszenia.
5. Uczeń może być ukarany tylko jedną karą za jedno przewinienie.
6. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę rodzaj naruszenia obowiązków uczniowskich,
stopień winy i dotychczasowy stosunek ucznia do obowiązków.
7. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od kary do dyrektora szkoły w ciągu 3 dni od
jej otrzymania.
8. O uwzględnieniu lub odrzuceniu odwołania decyduje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii
samorządu uczniowskiego, wychowawcy i rzecznika praw ucznia w szkole.
9. W przypadku odrzucenia odwołania, o którym mowa w ust. 8 uczeń lub jego rodzice mają
prawo odwołać się do rzecznika praw uczniów przy kuratorze oświaty.
§ 78
Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub
zastosowaniu wobec niego kary.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§ 79
Gimnazjum używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 80
Gimnazjum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.
§ 81
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 82
1. Szkoła jest jednostką budżetową .
2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.
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