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1. Ilekroć w Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 

roku o systemie oświaty (Dz. U. Z 1996 r. Nr 67, poz. 329                        

z późniejszymi zmianami); 

2) ministrze – należy przez to rozumieć Ministra Edukacji Narodowej; 

3) gimnazjum – należy przez to rozumieć Publiczne Gimnazjum                

    im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich; 

4) statucie – należy przez to rozumieć Statut Publicznego Gimnazjum 

   im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich; 

         5) nauczycielach–należy przez to rozumieć nauczycieli i wychowawców 

  Publicznego Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach 

  Wielkich; 

        6) dyrektorze-należy przez to rozumieć Dyrektora Publicznego 

 Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich; 

7)  uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów 

Publicznego Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach 

Wielkich oraz               ich rodziców; 

8) radzie pedagogicznej - należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną 

  Publicznego Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach 

  Wielkich; 

  9) samorządzie uczniowskim – należy przez to rozumieć Samorząd 

 Uczniowski Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach                                      

 Wielkich; 

     10) radzie rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Publiczne 

 Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich; 

     11) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę 

 Wietrzychowice, 

     12) organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć 

 Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie. 
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Rozdział 1 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O GIMNAZJUM 

§ 1. 

1. Szkoła nosi nazwę:  

„Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wietrzychowicach 

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich”  

2. Szkoła została utworzona uchwałą Nr V/43/99 Rady Gminy 

Wietrzychowice  z dnia 24.02.1999 roku  w sprawie założenia gimnazjum 

w Miechowicach Wielkich. 

3. Siedzibą Gimnazjum jest budynek szkoły położony w Miechowicach               

Wielkich 38.  

4. Gimnazjum działa w obwodzie ustalonym przez organ prowadzący. 

5. Organem prowadzącym Gimnazjum jest gmina Wietrzychowice.  

6. Na pieczęci używana jest nazwa:  

„Zespół Szkolno – Przedszkolny 

w Wietrzychowicach 

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza 

w Miechowicach Wielkich” 

na stemplu: „Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach 

Wielkich”. 

7. Gimnazjum posiada sztandar oraz ceremoniał szkolny  „Ceremoniał 

szkolny Publicznego Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach 

Wielkich”.  

8. Ceremoniał szkolny uchwala Rada Pedagogiczna.    

 

§ 2. 

1. Gimnazjum ma charakter ogólnokształcący i jest szkołą publiczną.               

Cykl kształcenia trwa 3 lata.    

2. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii 

określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia                            

w sprawie organizacji roku szkolnego. 

3. Przy Gimnazjum działa świetlica dla uczniów dojeżdżających. Szkoła 

może prowadzić odpłatne  dożywianie. 

4. Umożliwiając realizację obowiązku szkolnego, szkoła: 

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych  planów    

nauczania w trzyletnim cyklu kształcenia; 

2) przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie w oparciu                                           

o zasadę powszechnej dostępności nauki; 

3) zatrudnia nauczycieli i innych pracowników posiadających  

kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 
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4) realizuje ustalone przez Ministra właściwego do spraw oświaty   

zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów;  

    5) rozpoczyna i kończy zajęcia dydaktyczne z uwzględnieniem przerw                

        i ferii, zgodnie z przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego.  

 

§ 3 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi                               

przepisami. 

 

Rozdział 2 

CELE I ZADANIA GIMNAZJUM 

 § 4 

       1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7   

  września 1991 r. „O systemie oświaty” z późniejszymi zmianami                               

  i w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz                         

 w programie wychowawczym i programie profilaktyki,                                   

 a w szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do  

uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez: 

          a) atrakcyjny i nowatorski proces nauczania, 

          b) prowadzenie nauki języka obcego mające na celu sprawne jego  

                 opanowanie,       

      c) kształcenie umiejętności posługiwania się technikami  

    informatycznymi, 

      d) systematyczny kontakt ze szkołami ponadgimnazjalnymi.  

         2) Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru  dalszego    

                  kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez: 

a) organizowanie poradnictwa zawodowego, w tym zajęć                          

z pracownikami biura pracy, firm marketingowych, 

       b) poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne, 

       c) rozwijanie zainteresowań, 

       d) realizowanie indywidualnych programów nauczania.  

          3) Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu  

        celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków  

    gimnazjum i wieku ucznia poprzez: 

      a) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów gimnazjum, 

      b) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zainteresowań            

                   uczniów, 

      c) realizowanie programu wychowawczego i programu profilaktyki    
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             gimnazjum. 

    4) Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz     

        możliwości szkoły poprzez: 

          a) zorganizowanie zajęć świetlicowych, 

          b) umożliwienie spożywania posiłków, 

      c) prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 

      d) pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

5) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone są na zasadzie 

diagnozy dokonanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną 

lub nauczycieli gimnazjum oraz w miarę posiadanych środków 

finansowych, warunków technicznych i lokalowych szkoły. 

    6) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na  

                rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych   

       i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych  

       możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności: 

a) z niepełnosprawności, 

b) niedostosowania społecznego, 

c) zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

d) ze szczególnych uzdolnień, 

e) ze specyficznych trudności w uczeniu się, 

f) z zaburzeń komunikacji językowej, 

g) z choroby przewlekłej, 

h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

i) z niepowodzeń edukacyjnych, 

j) z zaniedbań środowiskowych 

k) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi       

lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym, związanych z   

wcześniejszym kształceniem za granicą. 

§ 5 

1. Gimnazjum zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną w czasie 

organizowanych przez nauczycieli zajęć na jego terenie oraz poza nim                  

w trakcie organizowanych wycieczek, wyjazdów edukacyjnych. 

2. Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za 

bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. 

Wycieczki szkolne są organizowane zgodnie z przepisami „Regulaminu 

organizacji wycieczek szkolnych”  

3. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów nauczyciele i dodatkowo 

wyznaczeni pracownicy szkoły są zobowiązani do pełnienia dyżurów 

według corocznie ustalanego harmonogramu i zgodnie  z zapisami 

„Regulaminu pełnienia dyżurów”. 

4. Podczas zajęć poza terenem gimnazjum, pełną odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo uczniów ponoszą nauczyciele prowadzący zajęcia 
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i opiekunowie, a podczas wycieczek szkolnych – kierownik wycieczki 

i opiekunowie.  

5. Nauczyciele i pracownicy obsługi mają obowiązek reagować na 

niewłaściwe zachowanie uczniów.  

6. Pracownicy niepedagogiczni mają obowiązek informowania nauczycieli                    

o zagrożeniach wynikających z niewłaściwych zachowania uczniów. 

 

Rozdział 3 

ORGANY GIMNAZJUM 

§ 6 

1. Organami gimnazjum są: 

1) Dyrektor Gimnazjum. 

2) Rada Pedagogiczna. 

3) Rada Rodziców. 

4) Samorząd Uczniowski. 

2. W gimnazjum może być utworzone stanowisko wicedyrektora lub 

wicedyrektorów  

§ 7 

       

1. Dyrektor Gimnazjum: 

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą                         

i opiekuńczą gimnazjum i reprezentuje go na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;  

3) przewodniczy Radzie Pedagogicznej; 

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej 

kompetencji jeżeli są zgodne z prawem oświatowym; niezgodne zaś 

wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący                  

i nadzorujący; 

 5)  dopuszcza do użytku szkolnego zestaw programów nauczania; 

 6)  zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników  

  gimnazjum;    

    7) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom   

  i innym pracownikom gimnazjum; 

8) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym gimnazjum 

zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność 

za prawidłowe ich wykorzystanie a także może organizować 

administracyjną, finansową  i gospodarczą obsługę gimnazjum; 
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9) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 

uczniom       i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez 

szkołę; 

10) dba o powierzone mienie; 

11) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk 

pedagogicznych wydaje polecenia służbowe; 

12) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu 

gimnazjalnego; 

13) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń 

i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzenie            i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej gimnazjum; 

14) odpowiada za realizację zadań wynikających z orzeczenia                    

o potrzebie kształcenia specjalnego, dokonuje oceny pracy 

nauczycieli; 

         15) realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy “Karta  

                      Nauczyciela”; 

         16) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje  

  administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku      

  szkolnego poza szkołą i przeprowadzenie egzaminu    

      klasyfikacyjnego; 

17) reprezentuje gimnazjum na zewnątrz, współpracuje z Radą  

  Rodziców, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim,  

 organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny; 

         18) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami; 

         19) przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar  

     stosowanych wobec uczniów; 

         20) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych                              

  z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami; 

   21) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi       

         przepisami; 

         22) opracowuje arkusz organizacyjny; 

23) pełni inne obowiązki i uprawnienia przewidziane dla kierowników       

       zakładów pracy; 

24) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego  

      rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania    

     prozdrowotne; 

25)dopuszcza zaproponowany przez nauczycieli program nauczania  

      do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej; 

26) podczas nieobecności dyrektora i wicedyrektora zastępuje  
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go wyznaczony nauczyciel; 

            27) uchylony. 

2. Przepływ informacji w gimnazjum opiera się na przekazie ustnym bądź  

pisemnym w zeszycie zarządzeń lub na tablicy ogłoszeń. Pracownik 

potwierdza znajomość zarządzenia podpisem. 

 

§ 8 

1. Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum im. Jana Deszcza                                  

w Miechowicach Wielkich jest kolegialnym organem szkoły w zakresie 

realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczycieli 

zatrudnieni w gimnazjum. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą 

również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej 

przewodniczącego  za zgodą lub na wniosek rady, w tym 

przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie                        

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej                   

i opiekuńczej szkoły. Szczegółowe zasady działania Rady 

Pedagogicznej reguluje „Regulamin działalności Rady Pedagogicznej”. 

3. Szczegółowe kompetencje Rady Pedagogicznej 

     1) zatwierdza plany pracy gimnazjum; 

     2) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji  

    uczniów oraz zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów; 

      3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów 

              Pedagogicznych; 

         4) podejmuje uchwały w sprawie skierowania ucznia do klas    

                        przysposabiających do zawodu;    

         5) uchylony; 

         6) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

         7) występuje z umotywowanym wnioskiem do organu  

    prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora lub  

    wicedyrektora; 

8) deleguje jednego przedstawiciela do komisji konkursowej                          

    na stanowisko dyrektora;   

         9) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład  

    zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

                 10) opiniuje propozycje dyrektora gimnazjum w sprawach przydziału  

         stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego                                  

         i dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych                             

              i opiekuńczych; 

11) wykonuje kompetencje przewidziane dla rady gimnazjum  
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       zgodnie z art.52.2.ustawy o systemie oświaty; 

                12) uchylony; 

                13) uchwala statut placówki; 

                14) opiniuje Program Wychowawczy i Program Profilaktyki  

                Gimnazjum; 

               15) opiniuje projekt planu finansowego gimnazjum; 

               16) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom  

                       odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

4. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora 

szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków 

rady. 

5. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności                    

co najmniej ½ członków rady, którzy są zobowiązani do nieujawniania 

spraw będących przedmiotem posiedzeń rady. 

6. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego. 

7. Nauczyciele biorący udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są  

zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach      

rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub 

ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.  

 

 

§ 9 

1.Rada Rodziców: 

      1)  reprezentuje ogół rodziców uczniów w szkole; 

2)  występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Gimnazjum                         

z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły                  

i oświaty; 

3)  uchwala, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Program 

Wychowawczy i Program Profilaktyki Gimnazjum;       

4) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności 

kształcenia lub wychowania szkoły,  o którym mowa w art. 34 

ust 2 Ustawy o systemie oświaty; 

5) uchylony; 

6) pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły, 

      7) działa na rzecz stałej poprawy bazy szkoły; 

8) współdecyduje o formach pomocy uczniom oraz współdziała                   

    w organizacji ich wypoczynku; 

      9)  udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu; 

           10) deleguje jednego przedstawiciela do składu komisji konkursowej  

    na stanowisko dyrektora. 
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2. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa 

„Regulamin Rady Rodziców”, zgodny ze statutem gimnazjum, który 

ustala między innymi: 

1) kadencję, tryb powoływania i odwoływania Rady Rodziców; 

2) organa rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji; 

      3) tryb podejmowania uchwał; 

4) zasady wydatkowania funduszy. 

        3. Regulamin opracowuje Rada Rodziców. Jest on zatwierdzony przez  

   zebranie ogólne rodziców. 

 

§ 10 

 1.Samorząd Uczniowski (wybrany przez całą społeczność  uczniowską):                         

1)może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski  i opinie 

we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, 

celem                     i stawianymi wymaganiami, 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce                               

i zachowaniu; 

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie 

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością 

rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, 

sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i 

możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, 

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.  

2.  Szczegółowe zasady wybierania i działania organów samorządu określa    

„Regulamin Samorządu Uczniowskiego”. Regulamin samorządu nie może  

być sprzeczny ze statutem gimnazjum. 

3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Samorząd Uczniowski działa wg własnego regulaminu uchwalonego przez 

ogół uczniów.  

5. Przedstawiciele samorządu mają prawo brać udział w rozstrzyganiu 

konfliktów uczeń- nauczyciel.  

6. Samorząd uczniowski w miarę potrzeb spotyka się z dyrektorem celem 

przedstawienia wniosków i propozycji dotyczących harmonogramu zabaw, 

dyskotek, wyjść, wycieczek, spotkań, rozgrywek, itp. oraz zasad                                  

i możliwości dofinansowania tych imprez i uroczystości. 
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§ 11 

1. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania 

i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji. 

2. Zasady rozwiązywania konfliktów: 

1) dyrektor organizuje współdziałanie pozostałych organów  

      gimnazjum, a w szczególności: 

`rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej, 

jeżeli w  regulaminie je pominięto, 

a) reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba                  

o jej autorytet, 

b) bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami gimnazjum 

to jest Radą Rodziców, 

c) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli                                   

i pracowników niepedagogicznych, 

d) jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy 

nauczycielem a rodzicem, 

e) dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie 

Gimnazjum, w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i 

obiektywizmu.  

2) Dyrektor w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa                              

i obiektywizmu, a wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem 

prawa oraz dobra publicznego i w związku z tym wydaje zalecenia 

wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych 

organów narusza interesy gimnazjum i nie służy rozwojowi 

wychowanków. 

3) Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub    

ważnym interesem szkoły, dyrektor zawiesza jej wykonanie                               

i w terminie określonym w regulaminie rady uzgadnia z nią sposób 

postępowania w  sprawie  będącej przedmiotem uchwały.                                

W przypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, dyrektor 

gimnazjum przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi 

prowadzącemu. 

      3.  Zasady postępowania w sprawach spornych: 

1) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu 

Uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego klasowego; 

2)  przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu                        

z nauczycielem opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub 

wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu  

rozstrzyga sporne kwestie; 

3) sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora lub 

wicedyrektora, którego decyzje są ostateczne. 
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§ 12. 

1. W gimnazjum wchodzącym w skład Zespołu dopuszcza się możliwość 

utworzenia stanowiska wicedyrektora lub wicedyrektorów. 

2. Warunkiem wyrażenia przez organ prowadzący zgody na utworzenie  

stanowiska wicedyrektora jest odpowiednia liczba oddziałów. 

3. Wicedyrektorzy wspomagają dyrektora gimnazjum w kierowaniu 

gimnazjum zgodnie z ustalonymi przydziałami czynności 

sporządzonymi przez dyrektora. 

4. Powołania i odwołania z funkcji kierowniczej w gimnazjum dokonuje 

dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady 

pedagogicznej. 

 

 

Rozdział 4. 

 

ORGANIZACJA  GIMNAZJUM 

 

§ 13 

     1.Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno –  

wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich 

określają przepisy w  sprawie organizacji roku szkolnego.  

2.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku  

szkolnym określa arkusz organizacyjny gimnazjum opracowany przez    

dyrektora w terminie do 30 kwietnia każdego roku,                                   

z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa                          

w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania. Arkusz organizacji 

szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.  

       2a. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:  

1) liczbę pracowników szkoły,  

2) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych                   

    ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.  

        2b. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor  

              gimnazjum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy,  

    ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych,    

    obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

  3. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum 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 dla danej klasy, dopuszczonym do użytku szkolnego.  

       4. Podział uczniów na grupy uzależniony jest od rodzaju zajęć. 

       5. Rok szkolny podzielono na dwa półrocza. 
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1) W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie 

uczniów w dwóch terminach: 

a) śródroczne – za pierwsze półrocze w ostatnim tygodniu przed  

    feriami zimowymi z zastrzeżeniem pkt.2) 

                       b)roczne – najpóźniej w ostatnim tygodniu przed zakończeniem  

                            zajęć edukacyjnych. 

2) Jeżeli ferie zimowe rozpoczynają się w pierwszym tygodniu 

miesiąca lutego lub później, to klasyfikowanie uczniów za 

pierwsze półrocze przeprowadza się najpóźniej w ostatnim 

tygodniu miesiąca stycznia. 

  6. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne, roczne i końcowe   

      ustalone są w stopniach. 

       7. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

 

§ 14. 

1. Stałe obowiązkowe i nieobowiązkowe zajęcia dydaktyczne                            

i wychowawcze określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez 

dyrektora Gimnazjum na podstawie zatwierdzonego arkusza 

organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny 

pracy. 

2. Podstawową formą pracy gimnazjum są zajęcia dydaktyczno –  

wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.  

3. Godzina lekcyjna, godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć 

specjalistycznych 60 minut.  

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć  

           specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem  

 ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.  

5. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może podjąć 

uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (od 30                                   

do 60 minut), zachowując ogólny tygodniowy czas pracy ustalony                    

w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

 

§ 15. 

      1. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających  

     specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad  

     określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania. 

2..Oddział dzieli się 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. 

3. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych 

i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz      
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podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących 

powyżej 30 uczniów. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio 

mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów, podziału na grupy                                                  

na zajęciach, o których mowa w ust.3., można dokonać za zgodą organu 

prowadzącego szkołę. 

4. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących 

nie więcej niż 26 uczniów. 

 

§ 16 

1. Dyrektor Gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną                              

i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia takich 

zajęć jak: 

          1) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; 

              2) zajęcia specjalistyczne; 

         3) uchylony; 

       4) zajęcia rozwijające uzdolnienia  

      5) uchylony; 

    6) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz  

     planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; 

7)porady i konsultacje. 

 

 

§ 17 

1. Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum                                 

i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w trybie 

normalnym, można organizować klasy przysposabiające  do pracy. 

2. Klasę, o której mowa w ust.1. organizuje dyrektor szkoły za zgodą      

     organu prowadzącego w oparciu o odrębne przepisy. 

3. Dyrektor gimnazjum kieruje ucznia do klasy, o której mowa w ust. 1. na 

podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się 

z sytuacją i możliwościami ucznia, uwzględniając wynik sprawdzianu 

osiągnięć edukacyjnych ucznia, opiekę lekarską, oraz opinię poradni 

psychologiczno – pedagogicznej za zgodą rodziców  ucznia. 

§ 18 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb   

i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych 

szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu 

wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2. Prowadzenie biblioteki powierza się nauczycielowi na zasadach  

określonych w arkuszu organizacji szkoły. 

3. Do zadań bibliotekarza należy: 

        1) opracowanie projektu regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni; 
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      2) dostosowanie czasu pracy biblioteki do czasu wolnego uczniów, 

   udostępnianie zbiorów, udzielanie informacji i poradnictwo                         

   w doborze lektury; 

3) prowadzenie warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny, 

katalogi, kartoteki, teczki informacyjne), organizowanie zajęć dla 

poszczególnych klas; 

4) udzielanie pomocy nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich 

zadań dydaktyczno-wychowawczych, związanych z książką i innymi 

źródłami informacji; 

5) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa; 

6) przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie 

czytelnictwa poszczególnych klas (dwukrotnie w ciągu roku 

szkolnego); 

7) oprawa i selekcja książek; 

8) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki; 

9) współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami; 

10) współpraca z biblioteką gminną. 

4. Zmiana na stanowisku nauczyciela bibliotekarza powoduje konieczność  

przekazania biblioteki od poprzednika na podstawie protokołu zdawczo 

– odbiorczego. 

5. Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej odbywa się zgodnie                                    

z Regulaminem biblioteki szkolnej.  

6. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały 

edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne. 

7. Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej 

podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych 

 i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane  

z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje 

dyrektor szkoły. 

8. Gimnazjum nieodpłatnie: 

1) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające    

    postać papierową, lub 

2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów 

edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub 

3) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu  

lub je udostępnia. 

9. Szczegółowe warunki korzystania w co najmniej trzyletnim okresie     

    używania tych podręczników lub materiałów: 

1) biblioteka gromadzi podręczniki i materiały edukacyjne, które 

powinny być użytkowane przez okres co najmniej trzech lat; 

2) biblioteka nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki i materiały 

edukacyjne zgromadzone w wersji papierowej lub elektronicznej; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-09-2015&qplikid=1#P1A6
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3) wypożyczanie i zwrot podręczników i materiałów edukacyjnych 

podlega ewidencji prowadzonej przez nauczyciela bibliotekarza; 

4) do wypożyczenia podręczników i materiałów edukacyjnych 

uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, którzy od roku szkolnego 

2015/16 rozpoczynają edukację w klasie I gimnazjum; 

5) wypożyczanie zewidencjonowanych podręczników i materiałów 

edukacyjnych odbywa się  w pierwszym tygodniu  września.                          

W przypadku niedotrzymania przez wydawnictwo terminu 

dostarczenia podręczników, materiałów edukacyjnych                                        

i ćwiczeniowych w miesiącu sierpniu ewidencja i wypożyczanie 

podręczników i materiałów edukacyjnych odbywać się będzie                           

w miarę ich dostarczania; 

6) podręczniki i materiały edukacyjne wypożyczane są na okres zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych, z terminem zwrotu w miesiącu 

czerwcu, do pięciu dni przed zakończeniem rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych  każdego roku szkolnego; 

7) wychowawca, przed wypożyczeniem przez wychowanków 

podręczników lub materiałów edukacyjnych  ma obowiązek 

poinformować uczniów o zasadach korzystania z nich; 

8) uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi z jednej szkoły       

do innej szkoły, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki                       

i materiały edukacyjne przed opuszczeniem szkoły; 

9) W przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi                                      

z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego: 

a) podręczniki zapewnione przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania, o których mowa w art. 22ad ust. 1, 

ustawy o systemie oświaty lub zakupione z dotacji celowej,                       

o której mowa w art. 22ae ust. 3, ustawy lub 

b) materiały edukacyjne zakupione z dotacji celowej, o której 

mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty, 

dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych tego ucznia, z których uczeń korzysta, stają 

się własnością własnością organu prowadzącego szkołę,                         

do której uczeń przechodzi. 

10) Przez cały okres użytkowania podręczników i materiałów 

edukacyjnych uczeń jest zobowiązany dbać o stan użytkowy 

książek. Zabrania się dokonywać jakichkolwiek wpisów, notatek, 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-09-2015&qplikid=1#P1A289
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-09-2015&qplikid=1#P1A290
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-09-2015&qplikid=1#P1A290
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-09-2015&qplikid=1#P1A6
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rysunków, podkreśleń i skreśleń w podręcznikach i materiałach 

edukacyjnych.  

11) Kontrolę stanu podręczników i materiałów edukacyjnych podczas 

zwracania ich do biblioteki sprawować będzie, powoływana w każdym 

roku, komisja w składzie: nauczyciel bibliotekarz, wychowawca klasy 

z której uczniowie będą zwracali podręczniki i trzeci wskazany przez 

dyrektora nauczyciel.  

12) W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia 

podręcznika lub materiału edukacyjnego przez ucznia jego rodzice 

zobowiązani są do zwrotu nowego podręcznika lub materiału 

edukacyjnego bądź do zwrotu równowartości podręcznika lub 

materiału edukacyjnego wg aktualnych cen sprzedaży w księgarniach.  

13) Decyzje w kwestiach z zakresu wypożyczania lub udostępniania 

podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte                   

w niniejszym regulaminie podejmuje dyrektor szkoły. 

14) Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku. 

§ 19 

1. Dla uczniów, którzy są zmuszeni dłużej przebywać w gimnazjum                       

ze względu na organizację dojazdu do szkoły lub czas pracy rodziców, 

organizuje się zajęcia w świetlicy szkolnej. Świetlica jest pozalekcyjną 

formą wychowawczo - opiekuńczej działalności gimnazjum.                                                 

W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Czas 

pracy świetlicy reguluje czas przywozu i odwozu uczniów do i z 

gimnazjum. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25. 

2. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych,                                 

w szczególności prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może 

zorganizować stołówkę. 

3. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. 

4.  Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat                         

za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem 

prowadzącym szkołę. 

5. Finansowanie działalności świetlicy wraz z kuchnią odbywa się z budżetu 

Gimnazjum. Koszty posiłków pokrywają rodzice. Dla najbiedniejszych 

potrzebne środki na wyżywienie zabezpiecza Opieka Społeczna                              

UG Wietrzychowice. 

 

§ 20 

1. Dla realizacji celów statutowych, gimnazjum zapewnia możliwość  

korzystania z: 
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1) odpowiedniej ilości pomieszczeń do nauki z właściwym   

    wyposażeniem; 

      2) biblioteki; 

      3) świetlicy i stołówki; 

      4) boisk sportowych oraz ogrodu szkolnego, w tym boiska „Orlik” przy  

     szkole podstawowej w Wietrzychowicach; 

      5) sali gimnastycznej, w tym sali gimnastycznej przy  

     szkole podstawowej w Wietrzychowicach; 

      6) gabinetu dla dyrektora; 

      7) pokoju nauczycielskiego; 

      8) sekretariatu; 

       9) archiwum. 

2. Gimnazjum może przyjmować słuchaczy zakładu kształcenia nauczycieli oraz   

studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne 

/nauczycielskie/, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy 

dyrektorem szkoły, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 

 

Rozdział 5 

NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY  GIMNAZJUM 

§ 21 

1.  W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 

2. Uchylony  

3. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa 

w ust.1 określają odrębne przepisy 

4.  W gimnazjum tworzy się następujące stanowiska obsługi: 

1) sekretarza lub referenta, 

2) sprzątaczki, 

3) woźnego, 

4) konserwatora, 

5) intendenta, 

6) kucharki, 

7) pracowników sezonowych. 

5.  Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza    

     dyrektor. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę. 

6. Każdy pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora  

szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona 

przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów. 

7. Obsługę finansowo – kadrową zapewnia organ prowadzący. 
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§ 22 

1. Obowiązkiem nauczyciela jest rzetelnie realizować zadania związane                    

z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: 

dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane                          

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych 

przez szkołę; 

2. Obowiązkiem nauczyciela jest realizacja podstawy programowej, 

wychowania, profilaktyki i opieki oraz realizacja zadań organizacyjnych 

wyznaczonych w programach i planach gimnazjum.  

3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz 

odpowiada za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów. 

4. Nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum muszą spełniać wymagania 

kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach. 

5. Do obowiązków nauczyciela należy: 

1) systematyczna kontrola miejsca prowadzenia zajęć pod względem  

          bezpieczeństwa i higieny pracy; 

     2)  uczestniczenie w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez      

      zakład pracy; 

     3)  przestrzeganie zapisów statutowych; 

     4)  zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie; 

 5)  usuwanie drobnych usterek względnie zgłaszanie dyrektorowi ich    

      występowania; 

     6) w  pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwowanie  

         i przestrzeganie regulaminów; 

     7)  w sali gimnastycznej i na boiskach sportowych używanie tylko sprawnego    

          sprzętu; 

    8) kontrolowanie na każdej lekcji obecności uczniów; 

    9) sprawowanie opieki nad uczniami podczas wyznaczonych dyżurów                                     

    w szkole, zgodnie z opracowanym harmonogramem; 

  10)nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie  

  dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie dla  

  ich bezpieczeństwa; 

11) nauczyciel ma obowiązek zwrócić uwagę na osoby postronne  

przebywające na terenie szkoły, a w razie potrzeby zwrócić się o podanie 

celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić pracownika obsługi szkoły                   

o fakcie przebywania osób postronnych; 

   12) nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły                             

         o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa        

         lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów; 

   13) przygotowanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych; 

   14) dbanie o poprawność językową uczniów; 

   15) stosowanie zasad  oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami  

         i regulaminem oceniania i klasyfikowania; 
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   16) podnoszenie  i aktualizowanie  wiedzy  i umiejętności pedagogicznych; 

   17) służenie pomocą nauczycielom  rozpoczynającym pracę pedagogiczną; 

   18) wzbogacanie warsztatu  pracy i dbałość o powierzone pomoce i sprzęt; 

   19) aktywne uczestniczenie w szkoleniowych posiedzeniach rad  

         pedagogicznych; 

   20) stosowanie  nowatorskich  metod  pracy i programów  nauczania; 

   21) wspomaganie  rozwoju  psychofizycznego  ucznia poprzez prowadzenie  

          różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych. 

 

§ 23 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego 

zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania         

dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. 

2. Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele 

przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły 

przedmiotowe: 

1) matematyczno-przyrodniczy, 

2) humanistyczny, 

3) inne w zależności od potrzeb. 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora gimnazjum 

na wniosek zespołu. 

4. Do zadań zespołu należy m. in.: 

 1) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji; 

2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania  

osiągnięć; 

 3) opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich programów      

       nauczania; 

4)  organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego  

     nauczycieli. 

 

§ 24 

1. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu 

z nauczycieli – wychowawcy klasy.  

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, 

aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu etapu 

edukacyjnego nauczania w gimnazjum. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach,  w tym także na wniosek samego 

wychowawcy, dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy także w ciągu 

roku szkolnego. 

4. Wychowawca w swej pracy ma prawo korzystać z pomocy pedagoga 

szkolnego, poradni psychologiczno–pedagogicznej, nauczycieli doradców, 

dyrektora gimnazjum. 
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5.Wychowawca klasy jest zobowiązany do utrzymania stałego                                               

i systematycznego kontaktu i współdziałania z rodzicami uczniów.  

6. Obowiązkiem wychowawcy jest stała współpraca z innymi nauczycielami, 

szczególnie w zakresie wymiany informacji i koordynowania prac 

dydaktyczno – wychowawczych w danym oddziale. 

7. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 6 winien  

    w szczególności : 

  1) zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków; 

  2) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt  z innymi nauczycielami; 

      w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych; 

  3) współpracować z poradnią psychologiczno – pedagogiczną; 

  4) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków; 

  5) dbać  o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia; 

  6) udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru  

      zawodu; 

  7) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na  

      tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej; 

  8) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu  

      w  nauce i zachowaniu ucznia, 

9) na tydzień przed klasyfikacją powiadamia rodziców  

   o przewidywanych dla ucznia ocenach śródrocznych i rocznych, 

10) uczestniczyć w zebraniach z rodzicami. 

 

§ 25 

 

1. Inicjatorem, organizatorem działań podejmowanych przez szkołę, 

wspierających proces rozwoju i uczenia się dzieci jest pedagog szkolny.  

2. Do zadań pedagoga szkolnego należy: 

1) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających 

trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego; 

2) organizowanie pomocy w zakresie wyrównania i likwidowania 

mikrodefektorów i zaburzeń rozwojowych; 

3) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom wymagającym 

pomocy,  

4) wnioskowanie o skierowanie uczniów zaniedbanych środowiskowo, 

opuszczonych – do placówek opiekuńczo-wychowawczych; 

5) udzielanie uczniom pomocy w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, 

rówieśniczych oraz niepowodzeń szkolnych; 

6) pomoc w organizowaniu uczniom wypoczynku letniego i zimowego 

(kolonie, zimowiska); 

7) pomoc w wyborze dalszego kierunku kształcenia; 

8) dbanie o realizację obowiązku szkolnego; 
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9) udzielanie rodzicom uczniów pomocy w rozwiązywaniu trudności 

wychowawczych (warsztaty, prelekcje, porady); 

10) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy                    

z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze. 

3. Pedagog szkolny na bieżąco współpracuje z władzami szkolnymi, 

wychowawcami klas, nauczycielami, radą rodziców, poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną, opieką społeczną, sądem i innymi 

instytucjami wspomagającymi szkołę. 

4. Pedagog szkolny bierze udział w opracowaniu planu programu 

wychowawczego szkoły. 

5. Pedagog szkolny składa Radzie Pedagogicznej okresową informację 

o sytuacji wychowawczej w szkole.      

     

Rozdział 6 

UCZNIOWIE  GIMNAZJUM 

§ 26 

1. Do gimnazjum uczęszczają w zasadzie uczniowie w wieku od 13 do 16 lat. 

Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu do ukończenia gimnazjum, nie dłużej 

jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 

2. Kontrolę nad spełnianiem przez uczniów obowiązku szkolnego sprawuje 

Dyrektor Gimnazjum. Dyrektor prowadzi księgę ewidencji dzieci 

podlegających obowiązkowi szkolnemu. 

3. Obowiązek szkolny może być spełniany poza szkołą. Zezwolenie w stosunku 

do uczniów swojego obwodu udziela Dyrektor Gimnazjum na wniosek 

rodziców dziecka. Dziecko spełniające obowiązek w tej formie otrzymuje 

świadectwo ukończenia gimnazjum na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego 

przeprowadzonego przez szkołę. 

4. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka                                   

         do gimnazjum; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się                  

       do zajęć; 

3) informowania w terminie do dnia 30 września każdego roku dyrektora  

Gimnazjum, w obwodzie którego mieszka dziecko, o realizacji 

obowiązku szkolnego spełnianego poza obwodem szkoły, w którym 

mieszka dziecko za granicą  przy przedstawicielstwie dyplomatycznym. 

5. Niespełnienie obowiązku szkolnego obowiązku nauki podlega egzekucji    

w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

6. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego nauki należy rozumieć 

nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie 1 miesiąca                            na 

co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w gimnazjum. 
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7. Dyrektor Gimnazjum przyjmuje wszystkich uczniów, zamieszkujących    

w ustalonym dla szkoły obwodzie. Warunkiem przyjęcia jest  

dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia 

o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej w terminie określonym przez 

dyrektora Gimnazjum. 

8. Dyrektor Gimnazjum może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki  

    organizacyjne na to pozwalają. Dodatkowym kryterium przyjęcia jest co 

    najmniej dobra ocena z zachowania. 

9.W terminie ustalonym corocznie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty  

   i podawanym do wiadomości zainteresowanym w Komunikacie Dyrektora  

   Szkoły uczniowie: 

a) zamieszkali w obwodzie gimnazjum są przyjmowani na podstawie   

zgłoszenia rodziców 

b) spoza obwodu gimnazjum – składają podania. 

9a. Przy zgłoszeniu kandydata do klasy pierwszej należy przedłożyć 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.  

10. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno –  

  pedagogicznej dyrektor może zezwolić w drodze decyzji na  pozaszkolną 

formę realizacji obowiązku szkolnego. 

 

§26a 

REKRUTACJA 

1. Do klasy pierwszej gimnazjum prowadzonego przez gminę przyjmuje się: 

1) z urzędu – absolwentów  szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie 

gimnazjum, na podstawie zgłoszenia rodziców; 

2) na podstawie postępowania rekrutacyjnego – absolwentów  szkół 

podstawowych zamieszkałych poza obwodem  Publicznego Gimnazjum 

im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich, w przypadku gdy 

gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami; 

2. Regulamin rekrutacji do gimnazjum, uwzględniającego następujące kryteria: 

1)szczegółowe wyniki sprawdzianu zewnętrznego po szkole 

podstawowej; 

2) oceny z przedmiotów; 

3) ocenę zachowania; 

4) inne osiągnięcia kandydata  wymienione na świadectwie ukończenia  

szkoły podstawowej, m.in. udział w konkursach i olimpiadach. 

3.  Kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymuje punkty: 

 1) za uzyskany wynik  sprawdzianu zewnętrznego  w takiej liczbie, jaką 

otrzymał na   sprawdzianie; 

 2) za oceny z następujących przedmiotów:  język polski, historia, język 

obcy, matematyka,   przyroda  w następującej liczbie: 
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     celujący     - 5 pkt 

     bardzo dobry    - 3 pkt 

     dobry     - 2 pkt 

     dostateczny     - 1 pkt 

     dopuszczający   - 0 pkt 

3) za ocenę  zachowania w liczbie : 

wzorowe - 5 pkt 

bardzo dobre - 4 pkt 

dobre  - 3 pkt 

3a) do Publicznego Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach 

Wielkich mogą być przyjęci uczniowie z poza obwodu z co najmniej 

dobrą oceną zachowania. 

4. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat 

konkursu  przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim  

organizowanych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, jest  

przyjmowany w pierwszej kolejności. 

5.Postępowanie rekrutacyjne do gimnazjum przeprowadza komisja 

rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

6. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do  

publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych; 

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów   

    przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;  

 3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

7. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani 

do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do 

gimnazjum. W roku szkolnym 2015/2016 terminy przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego, w tym składania dokumentów, określa 

kurator oświaty właściwy dla danego województwa. 

8. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do gimnazjum, jeżeli w wyniku 

postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz                   

w terminie złożył wymagane dokumenty. 

8a. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata 

może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do gimnazjum. 

9. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez 

rodzica kandydata, o którym mowa w ust. 8. Uzasadnienie zawiera 

przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która 

uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał                     

w postępowaniu rekrutacyjnym. 
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10. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora gimnazjum odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia. 

11. Dyrektor gimnazjum rozpatruje odwołanie, od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej o którym mowa w ust. 15, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora gimnazjum służy 

skarga do sądu administracyjnego. 

12. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gimnazjum nadal 

dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor   przeprowadza postępowanie 

uzupełniające. 

13.Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia 

roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane 

postępowanie rekrutacyjne. 

14. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego rozdziału stosuje 

się odpowiednio.       

15.Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są 

przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń   

uczęszcza do gimnazjum. 

16.Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celach 

postępowania rekrutacyjnego, są przechowywane w gimnazjum, przez 

okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga 

do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone 

prawomocnym wyrokiem. 

17. Rodzice ucznia, o którym mowa w § 26a ust.1 pkt 1 , do zgłoszenia  

dołączają   oryginał, notarialnie poświadczona kopię, odpis  lub wyciąg   - 

orzeczenia o  potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na 

niepełnosprawność  w postaci dokumentu urzędowo poświadczonego 

zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Dokument może być złożony także w postaci kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.  Ponadto po zakończeniu 

nauki w szkole podstawowej i otrzymaniu świadectwa należy przedłożyć je 

do wglądu, tak jak zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu. 

18.Rodzice kandydata, o którym mowa w § 26a ust.1, pkt.2 do wniosku 

dołączają następujące dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów 

rekrutacyjnych: 

1)  oryginał lub kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach  

sprawdzianu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 

dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył;  

2) oryginał lub kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, 

którą kandydat ukończył; 



 26 

3) oryginał lub kopię zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub 

finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu 

laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim  poświadczoną za zgodność z oryginałem 

przez rodzica kandydata; 

4) oryginał, notarialnie poświadczoną kopię, odpis  lub wyciąg - 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze 

względu na niepełnosprawność w postaci dokumentu urzędowo 

poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego. Dokument może być złożony także w postaci 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica 

kandydata.   

19.  Do oddziałów klasy pierwszej maksymalnie kwalifikuje się 25 uczniów,      

zachowując jedno miejsce do dyspozycji dyrekcji szkoły – w przypadku 

uzasadnionych odwołań lub szczególnych sytuacji życiowych                           

(np. powrót ucznia z zagranicy, zmiana miejsca zamieszkania na terenie 

Polski). 

20.  Liczba uczniów w  oddziale  integracyjnym powinna wynosić od 15 do  

20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. 

21.  O przyjęciu ucznia do klasy pierwszej, drugiej lub trzeciej gimnazjum   

       powracającego z zagranicy lub zmieniającego miejsce zamieszkania                        

       w ciągu trwania roku szkolnego decyduje Dyrektor Gimnazjum. 

22. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 1, pkt 2) wymaga   

przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących 

dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia                       

     po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

23. Uczeń, o którym mowa w ust. 1, jest przyjmowany do gimnazjum na 

podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub klasy 

programowo niższej. 

24.  Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych  w danej klasie, 

do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez 

nauczycieli prowadzących dane zajęcia. 

25. W przypadku przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej 

lub  szkoły  niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu 

albo ze szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej, 

do szkoły publicznej innego typu albo tego samego typu,                                         

o przyjęciu ucznia do szkoły publicznej decyduje dyrektor szkoły.  

26.  Uczeń przechodzący ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej                        

o uprawnieniach szkoły publicznej jest przyjmowany do odpowiedniej 

klasy, po dokonaniu oceny zakresu kształcenia zrealizowanego w szkole, 

do której uczeń uczęszczał, na podstawie kopii arkusza ocen ucznia, 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, do 

której uczeń uczęszczał, lub na podstawie zaświadczenia o przebiegu 
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nauczania ucznia, o których mowa w przepisach wydanych                                   

na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5. 

27.W przypadku przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej                                    

lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu 

do szkoły publicznej innego typu można przeprowadzić egzamin 

klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie                       

z art. 44l i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb. ustawy                    

o systemie oświaty. 

28. Uczeń szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej 

jest przyjmowany do odpowiedniej klasy szkoły publicznej po zdaniu 

egzaminów klasyfikacyjnych. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się 

zgodnie z art. 44l i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb. ustawy                    

o systemie oświaty 

29. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze  

rozporządzenia: 

1) szczegółowe warunki przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub 

szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu             

do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego 

typu, 

2) przypadki, w których uczeń przechodzący ze szkoły publicznej lub 

szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do 

szkoły publicznej innego typu może być przyjęty do klasy programowo 

wyższej,                  niż to wynika z kopii arkusza ocen ucznia  lub 

zaświadczenia o przebiegu nauczania ucznia, o których mowa w ust. 26 

statutu uwzględniając potrzebę uzupełnienia różnic programowych 

przez uczniów, w tym kontynuowania nauki języka obcego nowożytnego. 

§ 27 

 

1. Uczeń gimnazjum ma prawo do: 

     1) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania; 

2) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów     

    i zachowania; 

 3) korzystania  z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności,  

 4) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 

 5) poszanowania swej godności; 

 6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

 7) swobody  wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra 

osobistego osób trzecich; 

 8) korzystania z pomocy doraźnej; 
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 9) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – 

wychowawczym; 

    10) nietykalności osobistej, bezpiecznych warunków pobytu w szkole; 

    11) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich       

         przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów; 

   12) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach; 

   13) korzystania w szkole z telefonu komórkowego, z tym, że po przyjściu          

   do szkoły uczeń ma obowiązek wyłączyć telefon i przechowywać                

go w  plecaku aż do zakończenia zajęć w szkole. Telefon może włączyć 

dopiero po opuszczeniu terenu szkoły. W czasie przebywania w szkole 

uczeń ma pełny dostęp do telefonu stacjonarnego w sekretariacie  

   14)  jawnej i umotywowanej oceny. 

2.Uczeń gimnazjum ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych                    

w statucie, a zwłaszcza: 

1) systematycznie uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć,    

     przybywać na nie punktualnie. Mimo spóźnienia, uczeń zobowiązany      

     jest przybyć do sali w której odbywają się zajęcia natychmiast                

     po przyjściu do szkoły; 

2) systematycznie przygotowywać się do zajęć (posiadać zeszyt, 

podręcznik, atlas, przybory, strój sportowy, zeszyt ćwiczeń, itp.), 

odrabiać na bieżąco prace polecone przez nauczyciela do wykonania w 

domu; 

3) w czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachować należytą uwagę,  

 nie rozmawiać z innymi uczniami w czasie prowadzenia lekcji przez       

 nauczyciela, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez  

  nauczyciela; 

   4)usprawiedliwiać nieobecność na zajęciach szkolnych. Usprawiedliwienie 

zobowiązany jest przedłożyć w ciągu tygodnia od dnia stawienia się na 

zajęcia. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice w 

formie pisemnego oświadczenia, w zeszycie usprawiedliwień lub 

osobiście informując o przyczynach nieobecności ich dziecka na 

zajęciach. Oświadczenie może być podpisane przez jednego z rodziców. 

Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest 

także zaświadczenie lekarskie. Uczeń niepełnoletni nie może sam 

usprawiedliwiać swojej nieobecności na zajęciach; 

      5) zobowiązany jest do noszenia stroju szkolnego zgodnie z ustalonymi  

         „Zasadami ubierania się”; 

 6) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych; 

      7) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 

      8) zmiany obuwia po przyjściu do szkoły; 

      9) wystrzegania się szkodliwych  nałogów; 

    10) naprawiania wyrządzonych szkód materialnych, przestrzegania zasad 
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      kultury współżycia; 

    11) dbania o honor i tradycję w gimnazjum; 

  12) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora Gimnazjum; 

        Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego; 

  13) zachowania w sprawach spornych trybu określonego w § 10 , o ile brak  

   możliwości polubownego rozwiązania problemu; 

     14)okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom  

  szkoły i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy. 

3. Uczeń Gimnazjum ma obowiązek właściwego zachowania się wobec  

    nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

1) na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne                               

i przemocowe skierowane do innej osoby. Zabrania się używania 

wulgarnych słów, zwrotów i gestów; 

2) uczeń zobowiązany jest do przestrzegania zasad współżycia  

społecznego: 

a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom, 

b) przeciwstawiania się przejawom wulgaryzmu i brutalności, 

c) szanowania poglądów, godności i wolności drugiego człowieka, 

d) uchylony, 

e) zachowania tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach 

osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba  że szkodziłyby ogółowi, 

zdrowiu czy życiu  

4. Uczeń gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły; 

2) wzorową postawę, wybitne osiągnięcia; 

3) dzielność i odwagę. 

5.Nagrody przyznaje dyrektor gimnazjum na wniosek  wychowawcy klasy, 

Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej. 

6. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów klas I – III gimnazjum: 

     1) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich; 

     2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej; 

     3)  dyplom; 

     4) nagrody rzeczowe; 

     5) odnotowanie na świadectwie szkolnym szczególnych osiągnięć ucznia. 

  Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców  

    gimnazjum. 

7. Ustala się następujące rodzaje kar: 

  1) upomnienie wychowawcy; 

        2) upomnienie dyrektora; 

   3) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia; 

   4) zakaz udziału w imprezach i szkolnych wycieczkach turystycznych; 

   5) przeniesienie ucznia do równoległego oddziału tej szkoły. 
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8. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem  

     Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły   

     w terminie dwóch dni. 

9. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor gimnazjum może 

    wystąpić do kuratora z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego 

    gimnazjum, gdy ten: 

          1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi, 

      2) dopuszcza się kradzieży, 

 3) wchodzi w kolizję z prawem, 

 4) demoralizuje innych uczniów, 

 5) permanentnie narusza postanowienia statutu gimnazjum. 

10. Uczniowie gimnazjum klasyfikowani są w stopniach według następującej 

skali:    celujący  ( 6 ) 

                 bardzo dobry  ( 5 ) 

                 dobry   ( 4 ) 

                 dostateczny  ( 3 ) 

                 dopuszczający  (2 ) 

                 niedostateczny  (1 ) 

11. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania  średnią ocen co 

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

świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły 

z wyróżnieniem.  

 

Rozdział 7 

 

§ 28 

 

1. Osiągniecia edukacyjne ucznia i jego zachowanie podlegają ocenianiu 

bieżącemu oraz w klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na 

rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez 

ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania, a także 

wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

 a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych                    

i jego zachowaniu oraz o postępach w tym  zakresie,  

 b) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania  własnego   

               rozwoju, 
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 c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

 d) dostarczanie rodzicom  i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce i zachowaniu jak również o szczególnych 

uzdolnieniach ucznia, 

 e)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy  

                   dydaktyczno-wychowawczej, 

 f)   wdrażanie ucznia do systematycznej nauki, samokontroli i samooceny, 

     g)    udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi  

            informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć. 

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę 

klasy, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania 

przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz 

obowiązków określonych w statucie szkoły. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

 a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych 

do   otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych  

 b) ocenianie zachowania według ustalonych kryteriów, 

c)ocenianie bieżące i śródroczne klasyfikowanie uczniów 

   z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania,  

   według skali i w formach przyjętych w szkole, 

          d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych o których mowa w art.  

              16 ust. 11, art. 20 zh ust. 3. i 3a. i art. 44k ust 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b  

              ustawy o systemie oświaty. 

 e)ustalenie rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 

     z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

    oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

f) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane  

      rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych     

     zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji                   

     o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz                       

     o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

6. Ocenianie pełni funkcję: 

 a) diagnostyczną (monitorowanie postępów ucznia i określanie jego 

indywidualnych potrzeb), 

 b) klasyfikacyjną (różnicuje i uporządkowuje uczniów zgodnie                       

z pewną skalą, za pomocą umownego symbolu). 

7. Przedmiotem  oceny jest: 

 a) zakres opanowanych wiadomości, 

 b) rozumienie materiału naukowego, 

 c) umiejętność w stosowaniu wiedzy, 
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 d) kultura przekazywania wiadomości. 

8. Oceny dzielą się na: 

 1) bieżące; 

 2) klasyfikacyjne śródroczne; 

 3) klasyfikacyjne  roczne;  

     4)     klasyfikacyjne końcowe. 

8a. Ustala się następującą skalę ocen: 

 

 

Ocena Skrót 

literowy 

Oznaczenie 

cyfrowe 

a) Celujący 

b) Bardzo dobry 

c) Dobry 

d) Dostateczny 

e) Dopuszczający 

f) Niedostateczny 

cel. 

bdb. 

db. 

dst. 

dop. 

ndst. 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 

8b. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach o   

      których mowa w ust.8a litera a-e. 

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

  mowa w ust. 8a litera f).  

  Przy ocenach bieżących o których mowa w ust. 8a.  pkt.2)-6)  nauczyciele   

  mogą stawiać znak „+” a przy ocenach o których mowa w ust.8a. pkt 1) - 5)   

 znak „-”. W ocenianiu bieżącym oprócz stopni określonych  w pkt. 8 można  

 stawiać inne znaki: ,,np.’’- nieprzygotowany, ,,bz.’’ – brak zadania, ,,nb’’ –  

 nieobecny. 

9. Oceny bieżące powinny być wystawiane za różne, zależne od specyfiki 

przedmiotu formy aktywności uczniów. Nauczyciel powinien stosować 

różnorodne metody sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów. 

10. Śródroczna i roczna ocena zachowania powinna uwzględniać: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,  

b) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności lokalnej, 

c) dbałość o honor i tradycje szkoły,  

d) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

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

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

g) okazywanie szacunku innym osobom. 

11. Ocenę zachowania śródroczną i  roczną ustala się według zgodnej   

       z   rozporządzeniem skali: 

Ocena Skrót literowy 

wzorowe wz 
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bardzo dobre 

dobre 

poprawne 

nieodpowiednie 

naganne 

bdb 

db 

pop 

ndp 

ng 

12.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

13. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz  

ich rodziców: 

1) o wymaganiach edukacyjnych koniecznych  do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych                        

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających                    

z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach                         

i formach sprawdzania osiągnięć uczniów: 

a) uczniowie są informowani przez nauczyciela uczącego                             

na    pierwszej lekcji organizacyjnej danego przedmiotu. 

b) rodzice informowani są przez wychowawcę na pierwszym 

wrześniowym zebraniu i potwierdzają ten fakt podpisem                          

na oświadczeniu przygotowanym przez szkołę, 

c)  rodzice mogą uzyskać informację bezpośrednio u nauczyciela 

przedmiotu. 

d) wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów i klas                     

są dostępne u nauczyciela uczącego danego przedmiotu, dyrektora   

gimnazjum i na stronie internetowej szkoły. 

2) o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

14.  Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje     

uczniów oraz ich rodziców o zasadach oceniania zachowania, a także                         

o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania. 

15. O warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania: 

a) uczniowie informowani są na pierwszej godzinie zajęć z wychowawcą, 

b) rodzice informowani są na pierwszym wrześniowym zebraniu. 

16. Korzyści  wypływające z oceniania wewnątrzszkolnego dla: 

a)  uczniów: 

- jawność, 

- możliwość samooceny, 

- obiektywna ocena zdobytych wiadomości i umiejętności, 

- możliwość wypowiedzenia swojej opinii w sposób kulturalny. 

b) rodziców: 
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- kontrola osiągnięć dzieci, 

- wpływ na pracę szkoły (programy nauczania, program 

wychowawczy). 

c) nauczycieli: 

- możliwość bycia obiektywnym i konsekwentnym, 

- obowiązek informowania uczniów i rodziców  o wymaganiach 

edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania 

oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

 

§ 29 

 

1. Przy ustalaniu poszczególnych stopni wymagań edukacyjnych obowiązują 

następujące kryteria: 

a) wymagania konieczne (K) - obejmują wiadomości i umiejętności, 

które umożliwiają uczniom kontynuowanie nauki na danym 

szczeblu nauczania. Najczęściej stosowaną kategorią celów 

nauczania dla tego rodzaju wymagań jest stosowanie wiadomości w 

sytuacjach typowych. Uczeń, który spełnia te wymagania uzyskuje 

ocenę dopuszczającą. 

b) wymagania podstawowe (P) - obejmują wiadomości i umiejętności, 

które są stosunkowo łatwe do opanowania, pewne naukowo, 

użyteczne w życiu codziennym i konieczne dla kontynuowania 

dalszej nauki. Uczeń, który spełnia wymagania konieczne                          

i podstawowe uzyskuje ocenę dostateczną. 

c) wymagania rozszerzające (R) - obejmują wiadomości                                   

i umiejętności, które są średnio trudne do opanowania, nie                        

są niezbędne dla kontynuowania dalszej nauki, mogą, ale nie  

muszą być użyteczne w życiu codziennym. Uczeń, który spełnia 

wymagania konieczne, podstawowe i rozszerzające uzyskuje ocenę 

dobrą. 

d) wymagania dopełniające (D) - obejmują wiadomości                                     

i umiejętności, które są trudne do opanowania, nie mają 

bezpośredniego zastosowania w życiu codziennym, jednak nie 

muszą wykraczać poza obowiązujący program nauczania. Uczeń, 

który spełnia wymagania konieczne, podstawowe, rozszerzające                                     

i dopełniające uzyskuje ocenę bardzo dobrą. 

2.  Jeżeli wiadomości i umiejętności wykraczają poza obowiązujący   

program nauczania, a uczeń spełnia wszystkie wymagania lub jest laureatem 

konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub laureatem bądź 

finalistą olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, otrzymuje 

z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.   

3. Wyniki osiągane przez uczniów powinny być wykładnią dla nauczyciela                          

do organizowania procesu dalszej edukacji. Ocena powinna pełnić funkcję  
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motywującą do dalszej pracy.  

4.Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni        

psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni 

specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono  

specyficzne trudności w uczeniu się, zaburzenia i odchylenia rozwojowe, 

deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom  

edukacyjnym z programu nauczania,  

a) opinię poradni rodzice (prawni opiekunowie) powinni dołączyć                  

do dokumentów składanych przy zapisie ucznia do klasy pierwszej. 

b) jeżeli uczeń poddany jest badaniu w trakcie roku szkolnego, rodzice 

powinni dostarczyć opinię zaraz po jej otrzymaniu. 

5.Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne,                  

 o których mowa w ust. 1., do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na 

podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym 

programie edukacyjno – terapeutycznym, o którym mowa w art. 71b 

ust. 1b ustawy, 

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na 

podstawie tego orzeczenia,  

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się 

lub inną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego 

dostosowania – na podstawie tej opinii, 

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych, który jest 

objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole – na 

podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych               

i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych 

ucznia dokonanych przez nauczycieli i specjalistów, o których mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy, 

2) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych  

na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii. 

4) Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem  

na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych                       

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.   

6.  Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych,  
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     muzyki, plastyki   i zajęć artystycznych  nauczyciel bierze 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. 

7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć  

edukacyjnych ze względu na stan zdrowia,  specyficzne trudności w uczeniu 

się lub niepełnosprawność.  

7a. Uczeń może być zwolniony przez dyrektora szkoły z wykonywania  

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego,                      

na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

Podstawą do tego zwolnienia jest opinia lekarza wskazująca, jakich ćwiczeń 

fizycznych (czy też – jakiego rodzaju ćwiczeń) ten uczeń                        nie 

może wykonywać oraz przez jaki okres. W tym przypadku uczeń 

uczestniczy w realizacji zajęć wychowania fizycznego z ograniczeniem 

wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. 

Uczeń ten jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany.  

7b. Uczeń może być całkowicie zwolniony z realizacji zajęć wychowania  

fizycznego. Zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii 

lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania 

fizycznego, przez okres wskazany w tej opinii. W tym przypadku uczeń nie 

uczęszcza na zajęcia wychowania fizycznego i przez okres zwolnienia nie 

jest z nich oceniany.  

8.  Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki  

     uniemożliwia ustalenie śródrocznej  lub rocznej oceny klasyfikacyjnej,                       

     w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje  

      się „ zwolniona” lub „zwolniony”. 

9.  Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni  

      psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,  zwalnia                     

     do końca danego etapu edukacyjnego  ucznia z wadą słuchu, z głęboką  

      dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub 

      z  autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka    

       obcego nowożytnego. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego   

       języka  obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast  

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

 

 

 

 

 

 

 



 37 

 

§ 30 

 

SPOSOBY I CZĘSTOTLIWOŚĆ SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ 

I POSTĘPÓW UCZNIÓW 

 

1. Uczeń otrzymuje oceny z poszczególnych przedmiotów zgodnie                                  

ze szczegółowymi wymaganiami edukacyjnymi. 

2. Minimalna ilość ocen jaką uczeń powinien uzyskać w półroczu 

z poszczególnych przedmiotów: 

 

 

 

 

3. Zasady oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów: 

Nazwa przedmiotu Oceny z odpowiedzi 

ustnych 

Oceny z prac 

pisemnych 

 

Język polski 2 6 

Język angielski 2 3 

Język niemiecki 2 3 

Historia 1 2 

Matematyka  2 5 

Biologia  1 2 

Geografia 1 2 

Fizyka 1 2 

Chemia 1 2 

Wiedza o 

społeczeństwie 

1 2 

Zajęcia techniczne 2 1 

Informatyka 1 oraz ocena pracy z 

komputerem 

1 

Zajęcia artystyczne 1 1 

oraz ocena działań 

plastycznych i 

muzycznych 

Edukacja  dla 

bezpieczeństwa 

1 1 

 (plastyka/ muzyka) 1 1 

oraz ocena działań 

plastycznych i 

muzycznych 

Religia  2 1 

Wychowanie 

fizyczne  

Sprawność fizyczna, wiedza, aktywność na 

zajęciach 

5 
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1) w klasie mogą być przeprowadzane w ciągu jednego tygodnia trzy 

godzinne sprawdziany, które są zapowiedziane tydzień wcześniej                       

(jeden sprawdzian w ciągu dnia). Nauczyciel ołówkiem wpisuje                              

do dziennika termin sprawdzianu. Z języka polskiego i matematyki 

sprawdziany mogą trwać 90 minut; 

2) kartkówka obejmuje zakres materiału z trzech ostatnich lekcji, nie 

musi być zapowiadana. Informacja o jej przeprowadzaniu nie jest 

wpisywana do dziennika. Nauczyciel może  zatrzymać te prace; 

3) kartkówka nie może trwać dłużej niż 15 minut; 

4) każdy sprawdzian poprzedzony jest lekcją powtórzeniową                     

lub podaniem wymagań edukacyjnych; 

5) na każdej lekcji sprawdzane jest przygotowanie uczniów; 

6) uczeń może być nieprzygotowany w ciągu jednego półrocza: 

 a)  3 x z języka  angielskiego,    

 b) 2 x z j. polskiego i matematyki, 

 c) 1 x z pozostałych przedmiotów; 

7) nieprzygotowanie do lekcji musi być zgłoszone nauczycielowi               

na początku lekcji. Zgłoszenie nieprzygotowania nie obejmuje 

zapowiedzianych lekcji powtórzeniowych, kartkówek oraz  prac 

pisemnych; 

8) uczniowie klas pierwszych w pierwszym miesiącu nauki nie otrzymują 

ocen niedostatecznych z odpowiedzi ustnych; 

9) najpóźniej na dwa tygodnie przed klasyfikacją śródroczną i roczną 

należy zakończyć  przeprowadzanie prac klasowych; 

10) na każdej lekcji sprawdzane są ilościowo zadania domowe, zaś 

jakościowo w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w półroczu; 

11) w przypadku stwierdzenia braku zadania domowego uczeń jest 

zobowiązany do odrobienia go i przedstawienia nauczycielowi                         

na najbliższej lekcji tego przedmiotu; 

12) w przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu termin 

należy ponownie uzgodnić z klasą (przy czym nie obowiązuje już 

jednotygodniowe wyprzedzenie zapowiadania sprawdzianu). 

4. Zasady i formy poprawiania osiągnięć (korygowania niepowodzeń)   

uczniów: 

1) po każdej pracy klasowej (j. polski, matematyka) dokonuje się analizy 

błędów i poprawy; z innych przedmiotów w zależności od potrzeb 

zespołu klasowego; 

2) z prac pisemnych uczeń otrzymuje oceny zgodnie z wymaganiami   

edukacyjnymi na poszczególne oceny z przedmiotów; 
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3) w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na pracy pisemnej, 

uczeń może pisać ją w terminie wyznaczonym przez nauczyciela; 

4) uczeń może poprawić niekorzystny wynik pracy pisemnej w ciągu 14 

dni, jeżeli w tygodniu poprzedzającym sprawdzian był nieobecny w 

szkole z powodu choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim lub 

nieobecność ucznia na lekcji spowodowana była ważnym zdarzeniem 

losowym; 

5) uczeń, u którego w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono braki 

uniemożliwiające lub utrudniające kontynuowanie nauki                      

w klasie programowo wyższej, może korzystać z formy pomocy 

zorganizowanej przez szkołę:  

a) konsultacje indywidualne ustalane przez nauczyciela uczącego 

(każdy nauczyciel prowadzi zeszyt konsultacji indywidualnych, 

w którym odnotowuje nazwisko ucznia, wyznaczony termin 

spotkania, jego tematykę i podpis ucznia), 

b) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,  

c) pomocy koleżeńskiej,  

d) badania w poradni psychologiczno-pedagogicznej na wniosek  

rodziców, celem zdiagnozowania przyczyn występujących 

trudności i realizowanie przez nauczycieli zaleceń z poradni 

psychologiczno pedagogicznej  mających na celu dostosowanie 

stopnia trudności zadań do indywidualnych predyspozycji 

ucznia.   

5.  Nieobecnego nauczyciela może zastąpić (poprowadzić za niego lekcję) 

każdy z pozostałych członków rady pedagogicznej wyznaczony przez 

dyrektora.  

6. Podczas takiej lekcji (tzw. zastępstwo) nauczyciel zastępujący 

nieobecnego kolegę powinien realizować kolejno: lekcję z przedmiotu, 

który jest w planie, lekcję z własnego przedmiotu lub inne zajęcia 

edukacyjne.  

7. Jeżeli zastępstwo zostało zapowiedziane uczniom co najmniej w dniu  

poprzedzającym je, uczniowie mają obowiązek przygotować się do niego 

tak jak do pozostałych przewidzianych w planie lekcji.  

8. Nauczyciel zastępujący nieobecnego nauczyciela stale prowadzącego  

określone zajęcia edukacyjne ma prawo wystawiać uczniom oceny 

cząstkowe. 
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§ 31 

 

SPOSOBY DOKUMENTOWANIA OSIĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW 

 

1. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, arkusze ocen,                      

w których dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku 

szkolnym. 

2. Wychowawca gromadzi w dzienniku informacje o zachowaniu uczniów. 

3. Oceny dłuższych prac pisemnych, wymagających znajomości większego 

zakresu wiedzy i umiejętności  wpisywane są kolorem czerwonym, 

pozostałe samodzielne prace sprawdzające - kolorem zielonym.  Inne 

oceny  wpisywane są kolorem czarnym (niebieskim). 

4. Uchylony.  

5. Oprócz znaku cyfrowego można umieścić  w dzienniku dodatkowe 

informacje, takie jak: 

- zakres materiału, 

- data,  

- forma oceniania. 

6. Wszystkie nagrody i wyróżnienia, kary i nagany wychowawca i inni 

nauczyciele odnotowują w dzienniku lekcyjnym. 

7. W arkuszu ocen wychowawca umieszcza informację dodatkową o 

naganie dyrektora, promocji z wyróżnieniem. 

8. W świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć 

ucznia odnotowuje się udział ucznia w olimpiadach, konkursach oraz 

osiągnięcia sportowe i artystyczne. 

9. Dokumentację osiągnięć uczniów stanowią także ekspozycje w gablotach 

oraz dyplom. 

 

 

§ 32 

 

SPOSOBY  I  ZASADY  INFORMOWANIA  UCZNIÓW 

I  RODZICÓW  O  POSTĘPACH I  OSIĄGNIĘCIACH 

 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych 

opiekunów). 

2. Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia. 

Nauczyciel motywuje wystawioną ocenę.    

3. Nauczyciel uzasadnia, na prośbę ucznia lub jego rodziców  ustaloną 

ocenę bieżącą. 

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne ucznia są 

przechowywane           przez nauczyciela do końca roku szkolnego; uczeń 
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i jego rodzice mogą je mieć udostępnione do wglądu w szkole przez 

nauczyciela uczącego danego przedmiotu.  

5. Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach uczniów na 

spotkaniach, minimum 3 razy w roku szkolnym, na dniach otwartych 

szkoły oraz poprzez indywidualne kontakty (w miarę potrzeb). 

6. Oceny z odpowiedzi ustnych są zapisywane w zeszycie przedmiotowym 

ucznia. Oceny z kartkówek i sprawdzianów  uczniowie wpisują do 

zeszytu przedmiotowego, a rodzice podpisują je. 

7. Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych przedmiotów są 

zobowiązani do ustnego poinformowania uczniów a rodziców podczas 

Dni Otwartych                                         o przewidywanych ocenach 

klasyfikacyjnych oraz wpisania długopisem przewidywanych ocen do 

dziennika. 

8. Uchylony  

9. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani do ustnego 

poinformowania uczniów a rodziców uczniów podczas Dni Otwartych                       

o przewidywanych ocenach oraz wpisania ołówkiem przewidywanych 

ocen niedostatecznych do dziennika. 

10. Rodzice uczniów szczególnie wyróżniających się w nauce i zachowaniu 

otrzymują list pochwalny lub list gratulacyjny. 

11. Na wniosek ucznia lub jego rodziców, jest udostępniana do wglądu 

uczniowi lub jego rodzicom  dokumentacja dotycząca:  

    1) egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, który:  

a) otrzymał zezwolenie na nauczanie poza szkołą, 

b) przechodzi ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej                        

    o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły   

    publicznej innego typu, 

c)jest nieklasyfikowany z powodu nieobecności (ponad 50%) 

d) otrzymał zezwolenie na indywidualny tok nauki.       

          2) egzaminu poprawkowego; 

          3) zgłaszanych zastrzeżeń do wystawionych ocen; 

          4) inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia. 

 

§ 33 

 

ZASADY ZWALNIANIA UCZNIÓW I  USPRAWIEDLIWIANIA 

NIEOBECNOŚĆI 

 

1. Po trzech dniach nieobecności ucznia w szkole obowiązkiem rodzica  jest  

powiadomienie wychowawcy o przyczynie nieobecności. 
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2. Obowiązkiem ucznia jest dostarczenie pisemnego usprawiedliwienia 

w terminie do tygodnia od czasu powrotu do szkoły. 

3. W przypadku uczniów, co do których istnieje podejrzenie o wagarowaniu, 

nauczyciel ma prawo zadzwonić do domu i ustalić miejsce pobytu dziecka. 

4. Zwalnianie uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych może być 

dokonywane na osobistą  lub pisemną prośbę rodzica (prawnego opiekuna). 

 

§ 34 

 

ZASADY ODWOŁYWANIA SIĘ OD OCENY Z ZAJĘĆ 

EDUKACYJNYCH I ZACHOWANIA 

 

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

uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.   

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, mogą być zgłoszone do dyrektora 

szkoły od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż                         

w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno- wychowawczych.   

3. Odwołanie musi być złożone na piśmie i zawierać: 

      1) nazwę przedmiotu, z którego zdaniem ucznia lub jego rodziców 

          ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa  

          dotyczącymi trybu ustalania tej oceny; 

       2) konkretne naruszenia przepisów prawa dotyczące trybu ustalania oceny; 

       3) podpis osoby składającej odwołanie. 

4. Do odwołania musi być załączony zeszyt (zeszyty przedmiotowe), w tym  

    zeszyty ćwiczeń, jeżeli był/y wymagany/e w ciągu całego roku szkolnego    

    z danego przedmiotu. 

5. Tryb ustalania oceny z zajęć edukacyjnych obejmuje: 

1) zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi na pierwszej lekcji        

     każdego przedmiotu przez uczącego nauczyciela; 

2) zapoznanie rodziców z wymaganiami edukacyjnymi we wrześniu na 

zebraniu klasowym; 

3) poinformowanie ucznia przez nauczyciela danego przedmiotu                            

i rodziców przez wychowawcę klasy o sposobach i formach 

sprawdzania osiągnięć  edukacyjnych uczniów;  

4) uzyskanie przez ucznia minimalnej ilości ocen z danego przedmiotu;  

5)  poinformowanie ucznia o przewidywanych ocenach śródrocznych, 

rocznych i końcowych  (przez nauczyciela uczącego danego 

przedmiotu) na dwa tygodnie  przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 

Rady Pedagogicznej; 
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6) pisemną informację dla rodziców od wychowawcy klasy 

o przewidywanych ocenach śródrocznych, rocznych i końcowych na 

dwa tygodnie  przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej. 

6. Tryb ustalania oceny zachowania obejmuje: 

    1) zapoznanie uczniów z kryteriami oceniania zachowania na pierwszej lekcji  

        wychowawczej, 

    2) zapoznanie rodziców z  kryteriami oceniania zachowania we wrześniu na  

        zebraniu klasowym,  

    3) poinformowanie uczniów  i rodziców o sposobach gromadzenia informacji  

       o zachowaniu ucznia (zeszyt uwag, zeszyt wychowawcy, dziennik  

        lekcyjny). 

7.  W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa  dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie     

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

edukacyjnych. 

8. Sprawdzian, o którym mowa w § 34 ust.7., przeprowadza się nie później niż                   

w terminie pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w § 34 

ust.1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

9. W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości  i umiejętności,  

o którym mowa § 34 ust 8., wchodzą:  

a) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze   

    w tej szkole jako przewodniczący komisji,  

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) dwóch nauczycieli z tej lub z innej szkoły tego samego typu, którzy  

    prowadzą takie same zajęcia edukacyjne.  

10. Nauczyciel, o którym mowa § 34 ust 9. b) może być zwolniony z udziału                     

w pracy komisji na własna prośbę lub 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.  

11. 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. 
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12. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

    a) skład komisji, 

    b) termin sprawdzianu, o którym mowa w § 34.ust.7. statutu, 

    c) zadania (pytania sprawdzające), 

    d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

13. Do protokołu załącza się odpowiednio pisemne prace ucznia a także zwięzłą  

       informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację                     

       o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi  

       załącznik do arkusza ocen ucznia. 

14. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „nieklasyfikowany”, „nieklasyfikowana”. 

15. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania  

      została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania     

      tej  oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę  

      klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością  

      głosów;. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos  

      przewodniczącego komisji.                                 

16. W skład komisji do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania   

      wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły –    

    jako przewodniczący komisji; 

2) wychowawca oddziału; 

3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w danej klasie; 

4) pedagog szkolny - jeżeli jest w szkole zatrudniony; 

5) psycholog – jeżeli jest w szkole zatrudniony; 

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

7) przedstawiciel rady rodziców z miejscowości, w której mieszka uczeń. 

Jeżeli nie ma rodzica z tej miejscowości - inny przedstawiciel rady 

rodziców. 

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

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) imię i nazwisko ucznia; 

4) wynik głosowania; 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

       Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 18. Uczeń,  który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu 

      o którym mowa w ust. 8, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do  

      niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
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§ 35 

KLASYFIKOWANIE I EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 

 

1. W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie uczniów  

a) śródroczne  – najpóźniej  w ostatnim tygodniu przed feriami 

zimowymi, 

b) roczne – najpóźniej w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć 

edukacyjnych., 

c) końcowe  

2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej  zachowania, według skali określonej w Statucie Szkoły.  

3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwi  lub utrudni kontynuowanie                              

nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza 

uczniowi szansę  uzupełnienia braków.        

4. Uczeń, który otrzymał w wyniku klasyfikacji śródrocznej ocenę 

niedostateczną jest zobowiązany do zaliczenia materiału  w terminie do 

miesiąca od daty rozpoczęcia drugiego półrocza. Uczeń, który 

w wyznaczonym terminie nie zaliczył materiału otrzymuje ocenę 

niedostateczną z zaliczenia, która ma wpływ na ocenę roczną. 

5. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych                            

w szkolnym planie nauczania oraz zachowania ucznia w danym roku 

szkolnym i ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

6. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z obowiązkowych i dodatkowych                               

zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne 

obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne. 

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

klasyfikacyjną zachowania. 

8. Ocenę śródroczną i roczną zachowania ustala wychowawca klasy                         

po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia. 

9. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca. Jest ona 

ostateczna i może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.  

Wychowawcy przedstawiają oceny na klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej, która następnie zatwierdza łączne wyniki klasyfikacji 

uczniów. 
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10. Klasyfikacyjna roczna ocena niedostateczna z zajęć edukacyjnych ustalona   

przez nauczyciela może być zmieniona  w wyniku egzaminu  

poprawkowego według ustalonych zasad.  

11. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma 

wpływu na promocję do klasy programowo wyższej oraz na ukończenie 

szkoły.  

12. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne 

roczne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  ustala                           

się w stopniach według skali rozporządzenia.   

13. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne nie mogą być średnią 

arytmetyczną ocen bieżących. 

14. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego  

   w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej  

      wpisuje się ,,zwolniony”, ,,zwolniona”. 

15. 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 tych zajęciach 

edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia                    

w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.  

16. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności  

     może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

17. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów  indywidualny tok 

nauki; 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

18.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o  którym mowa 

     w ust. 17 pkt 2) nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych:    

     zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne,  

     i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

19. Uczniowi, o  którym mowa w ust. 17 pkt 2) zdającemu egzamin  

      klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania. 

20. Uchylony. 

21. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności  

       nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna  

       może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

22. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w § 35. ust. 15-17 i 21 statutu  

       szkoły, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

23. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu  

       poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno –  

       wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor uzgadnia                   

       z uczniem i  jego rodzicami, 

24. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej. Z informatyki,  

      zajęć artystycznych, plastyki, muzyki, zajęć technicznych i wychowania   
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      fizycznego egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

25. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 16. 17.1)                    

      i 21. przeprowadza: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne  jako 

przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

26.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 17. pkt 2),  

        przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:  

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły –  

     jako przewodniczący komisji,  

a) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych,                 

             z  których jest przeprowadzany ten egzamin.  

27. Dla ucznia przechodzącego ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej               

o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego  

typu można przeprowadzać egzamin klasyfikacyjny.  

28. Uczeń szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej jest  

przyjmowany do odpowiedniej klasy szkoły publicznej po zdaniu 

egzaminów klasyfikacyjnych. 

29. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 22 i 23 przeprowadza  

      komisja, w której skład wchodzą:  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły –  

    jako przewodniczący komisji;  

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych,                  

    z których jest przeprowadzany ten egzamin.  

30. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka  

obcego nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin 

klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 22. i 23., dla ucznia, który 

kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako 

przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na 

zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład 

komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego    

w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły 

31. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w   charakterze  

      obserwatorów – rodzice ucznia. 

32. Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia praktyczne) ustala nauczyciel -         

      egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły. 

33. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół   

      zawierający w szczególności:  

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której 

mowa w ust. 24 i 24a; 
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3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

 34.  Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację  

         o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu  

         przez ucznia zadania praktycznego.. Protokół stanowi załącznik                     

         do arkusza ocen ucznia.  

 35. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna  

            z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 34. ust 1. 

36. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu  

      klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego 

      w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

37. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych 

      zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

      klasyfikacyjnej wpisuje się „ nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

38. Rada Pedagogiczna, dla ucznia o którym mowa w §35. ust. 21, nie wyda  

       zgody na egzamin klasyfikacyjny, gdy uczeń:  

     1) ma lekceważący stosunek do nauki; 

      2) nie uzyskał w wyniku klasyfikacji końcowej minimum oceny poprawnej  

           z zachowania; 

3) nie prowadzi zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń, jeżeli jest     

wymagany; 

4) nie wykonuje poleceń nauczyciela; 

5) arogancko zachowuje się na lekcji; 

6) jest bierny na lekcjach; 

7) nie uzupełnia na bieżąco braków (zadań domowych, lekcji na których 

był nieobecny). 

§ 36 

 

EGZAMIN POPRAWKOWY 

 

1. Uczeń gimnazjum, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednych  albo dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

2.  Uchylony. 

3. Uchylony. 

4.  Uchylony 

5. Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego: 

1) egzamin poprawkowy składa się z dwóch części: pisemnej oraz  

    ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki,  muzyki, zajęć artystycznych  

    informatyki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego,  

   z których egzamin powinien mieć przede  wszystkim formę zadań  
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   praktycznych; 

2) termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia  

    zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin  

    poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich; 

3) egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana; 

    przez dyrektora  szkoły. W skład komisji wchodzą:  

      a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły 

– jako przewodniczący komisji;  

     b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;  

     c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

4) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony         

z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie 

uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły 

powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same 

zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego                          

w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły; 

5) Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia, zadania praktyczne) proponuje  

          egzaminator (po wcześniejszym zapoznaniu się z zakresem), a zatwierdza  

dyrektor szkoły; 

6) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół  

     zawierający w szczególności:  

 a)nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,  

 b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

 c) termin egzaminu poprawkowego,  

 d) imię i nazwisko ucznia, 

 e) zadania egzaminacyjne,  

     f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

7)  Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację     

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez 

ucznia zadania praktycznego. . Protokół stanowi załącznik do arkusza 

ocen ucznia;  

     8) Uczeń, który z  usprawiedliwionych przyczyn losowych (choroba  

potwierdzona zwolnieniem lekarskim, pobyt w szpitalu lub inne  

zdarzenie losowe)  nie przystąpił do egzaminu poprawkowego                             

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym  

 terminie  wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem  

i jego rodzicami; 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z egzaminu  

    poprawkowego jest ostateczna.  

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

    do klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 

8.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, rada    

    Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować   
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    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. 

9.Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli  

uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona                         

w wyniku egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.  

10. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 9, zgłasza się w terminie 5 dni    

     roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.  

 

§ 37 

 

PROMOWANIE 

 

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.  

2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 nie otrzymuje 

promocji do klasy programowo wyższej  i powtarza klasę z zastrzeżeniem       

§ 36. ust.8  

3. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo  

najwyższej, uczeń, zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje 

świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie albo 

nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. 

3a. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej  uzyskał z obowiązkowych  

zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej    

bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy  

programowo wyższej z wyróżnieniem. 

4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub 

etykę, do średniej ocen, o której mowa  w ust.3a. wlicza się także roczne 

oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

5. Uczeń gimnazjum, który uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego        

o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty 

olimpiad przedmiotowych w gimnazjum otrzymuje z danych zajęć 

edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.  

Uczeń, który uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady  

przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskania rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tycz zajęć edukacyjnych 

celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 
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6. Uczeń kończy gimnazjum: 

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, otrzymał ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny 

klasyfikacyjne; 

2) jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego,                                  

z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 9c) i 11); 

3) Uczeń  gimnazjum, który nie spełnił warunków, o których mowa                 

w § 37 ust. 6., pkt 1) i 2) powtarza ostatnią klasę gimnazjum                           

i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do 

egzaminu gimnazjalnego. 

7. Termin egzaminu gimnazjalnego ustalany jest corocznie przez  

Centralną Komisję Egzaminacyjną.  

8. 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, chemii, fizyki i geografii; 

3) w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego  

nowożytnego. 

9. Do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z zakresu tego  

      języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole jako przedmiotu  

      obowiązkowego. 

1) Rodzice składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację wskazującą 

język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał trzecią część 

egzaminu gimnazjalnego; 

2) W deklaracji, o której mowa w pkt 1), podaje się również informację 

o zamiarze przystąpienia ucznia do części trzeciej egzaminu 

gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym; 

3) Deklarację, o której mowa w pkt 1), składa się nie później niż do 30 

września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin 

gimnazjalny; 

 4)   Rodzice ucznia  mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na     

       3 miesiące przed terminem  egzaminu gimnazjalnego,                                        

        z zastrzeżeniem art. 44zx ust. 5 ustawy o systemie oświaty pisemną  

       informację o: 

a) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji; 

b) rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu    

    gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym - w przypadku,                           

    o którym mowa w ust.9 pkt 8) i 14). 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-09-2015&qplikid=1#P1A379
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-09-2015&qplikid=1#P1A6
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5) W przypadku niezłożenia informacji o rezygnacji, o której mowa w ust.    

9 pkt 4), litera b) i nieprzystąpienia do części trzeciej egzaminu 

gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym uczeń  otrzymuje z części 

trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym wynik 

"0%" 

        6) ..Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest zdawana na poziomie  

podstawowym i na poziomie rozszerzonym. 

7)   Uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego na       

    podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego przystępuje  do  

    egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym i na poziomie  

    rozszerzonym.  

8)    Uczeń, który przystępuje do części trzeciej egzaminu   

   gimnazjalnego       z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy   

   nowożytny, o którym mowa w pkt 7), przystępuje do egzaminu z tego  

    języka na poziomie podstawowym oraz może przystąpić do egzaminu                    

    z tego języka na poziomie rozszerzonym, na wniosek rodziców ucznia. 

9) Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie,  

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 ustawy o systemie oświaty, organizowanego z zakresu 

jednego z przedmiotów objętych  egzaminem gimnazjalnym, jest 

zwolniony z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego - z części 

trzeciej tego egzaminu. 

10) Zwolnienie, o którym mowa w pkt 9), następuje na podstawie  

zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie odpowiednio 

przez ucznia  gimnazjum tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. 

Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu 

egzaminacyjnego. 

    11)   Zwolnienie, o którym mowa w pkt 9), z danego zakresu części  

  pierwszej lub z danego zakresu części drugiej egzaminu    

  gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z danego zakresu    

  odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku. 

   12)   Zwolnienie, o którym mowa w pkt 9), z części trzeciej egzaminu    

gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu 

gimnazjalnego najwyższego wyniku na poziomie podstawowym                          

i na poziomie rozszerzonym. 

    13) W przypadku gdy uczeń  uzyskał tytuł laureata lub finalisty, o których  

  mowa w pkt 9), z innego języka obcego nowożytnego niż ten,      

  który został zadeklarowany odpowiednio w części trzeciej egzaminu    

 gimnazjalnego, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia, złożony  

 nie później niż na 2 tygodnie przed terminem  egzaminu gimnazjalnego,  
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 informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego  

 nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń  uczy się w ramach  

 obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Przepisy pkt 11) i 12) stosuje  

 się odpowiednio. 

14)Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego      

wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, który 

przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego 

nowożytnego, którego naukę na podbudowie wymagań określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu 

edukacyjnego kontynuował w gimnazjum, jest zwolniony z obowiązku 

przystąpienia do egzaminu z tego języka na poziomie 

rozszerzonym. Uczeń ten może przystąpić do egzaminu z tego języka                   

na poziomie rozszerzonym, na wniosek rodziców. 

15)Uczeń lub słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych  nie  

przystąpił do  danej części  egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu 

albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie 

głównym albo przerwał dany zakres albo poziom odpowiedniej 

części egzaminu gimnazjalnego przystępuje do  danej części  egzaminu 

gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej 

części egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym, w szkole, 

której jest uczniem. 

     16) W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych,  

uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego lub 

danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może 

zwolnić ucznia  z obowiązku przystąpienia do  egzaminu 

gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej 

części egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek                      

w porozumieniu z rodzicami ucznia.  

      10. Wyniki  egzaminu gimnazjalnego są ostateczne i nie służy na nie  

  skarga do sądu administracyjnego. 

11.Uchylony. 

12.Wyniki  egzaminu gimnazjalnego nie wpływają na ukończenie szkoły. 

13. Uczeń, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia  

     szkoły. 

      14.Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej  albo końcowej uzyskał  

z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz 

co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje świadectwo 

szkolne promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem. 

15. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię  

           albo etykę, do średniej ocen, o której mowa  w ust.4. wlicza się także  

           roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 
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 16.Uczniowie Gimnazjum biorą udział  w realizacji projektu edukacyjnego. 

 17.Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów,  

mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem 

różnorodnych metod. 

18.Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści  

nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego 

dla gimnazjum lub wykraczać poza te treści. 

19.Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką  

nauczyciela i obejmuje następujące działania: 

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego, 

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego 

realizacji, 

3) wykonanie zaplanowanych działań, 

4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego, 

5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym. 

20.Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor  

gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w Regulaminie 

realizowania projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum w 

Miechowicach Wielkich. 

21.Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu  

wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu 

edukacyjnego.  

22.  Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie  

będą realizować projekt edukacyjny , informuje uczniów i ich rodziców o 

warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 

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

projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia 

gimnazjum. 

24. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział  

ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor Gimnazjum może 

zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. 

25.Uczeń może zostać zwolniony z udziału w projekcie w sytuacjach losowych  

(długotrwała choroba ucznia poświadczona zwolnieniem lekarskim,  

nagła, udokumentowana sytuacja nadzwyczajna uniemożliwiająca udział 

w realizacji projektu). 

26.W przypadkach, o których mowa w ust. 25. na świadectwie ukończenia  

gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale 

ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony”, 

„zwolniona”. 

27. Uczeń gimnazjum, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia  

specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej 

jednej klasy, a który odpowiednio gimnazjum uzyskuje ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości 



 55 

narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego oceny uznane 

za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje 

opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w 

programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy 

programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

 

§ 38 

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA 

 

1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia  

    obowiązków szkolnych, jego kulturze  osobistej, postawie wobec kolegów  

    i innych osób, funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, respektowaniu zasad  

    współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm  etycznych, dbałości  

    o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. 

2.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. 

3. Ocenę z zachowania wystawia wychowawca oddziału uwzględniając 6 ocen  

bieżących z zachowania o których mowa w § 38 ust. 4 pkt. 1) – 6), opinię   

nauczycieli i uczniów danego oddziału. 

4. Oceny bieżące zachowania wystawiane są w sześciu obszarach: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

2) postawa społeczna 

3) kultura osobista 

4) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie  

5) samoocena 

6) ocena samorządu klasowego 

 

5. Obszary wymienione w ust. 4 pkt. 1 – 4 zawierają 10 działań o których mowa  

    w ust.9. Ilość działań, w których uczeń uczestniczy, decyduje o bieżącej  

    ocenie z zachowania. 

1) wzorowe: 10-9 działań 

2) bardzo dobre: 8-7 działań 

3) dobre: 6-5 działań 

4) poprawne 4-2 działania 

5) nieodpowiednie 

6) naganne  

6. O ocenie bieżącej z obszarów wymienionych w ust. 4 pkt. 1-4 decyduje  

    wychowawca na podstawie analizy postawy ucznia i lektury zeszytu uwag. 

7. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 
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1) ma lekceważący stosunek do przedmiotów szkolnych ( rzadko wykonuje   

polecenia nauczyciela, często jest nieprzygotowany do lekcji, często 

przeszkadza w prowadzeniu lekcji); 

2) opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia ( ma powyżej 21 godzin  

nieusprawiedliwionych), spóźnia się na zajęcia; 

3) Nie przestrzega zasad kultury osobistej; 

4) niszczy mienie szkolne lub innych osób; 

5)używa wulgarnego słownictwa; 

6)rzadko wykonuje polecenia nauczycieli; 

7)nie bierze udziału w życiu szkoły; 

8)ulega nałogom; 

9)wywołuje konflikty w klasie lub szkole; 

10)nie przestrzega regulaminów obowiązujących w szkole w zakresie ubioru,   

fryzury, makijażu, obuwia zmiennego, zachowania w autobusie                           

i w pracowniach, opuszczania terenu szkoły, wypożyczania książek                        

w bibliotece itp. 

8. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

1)ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych ( nie wykonuje       

poleceń nauczyciela, bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć, bardzo 

często przeszkadza w prowadzeniu lekcji); 

2) Opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia ( ma powyżej                       

31 godzin nieusprawiedliwionych w półroczu ), spóźnia się. 

3) Nie przestrzega zasad kultury osobistej, nie szanuje symboli    

narodowych. 

4) Przywłaszcza lub niszczy mienie szkolne i innych osób. 

5) Używa wulgarnego słownictwa, wpływa destrukcyjnie na innych  

    uczniów. 

6) Nie dostosowuje się do uwag nauczycieli i nie wykazuje poprawy. 

7) Nie bierze udziału w życiu klasy, szkoły. 

8)Stwarza sytuacja zagrażające życiu i zdrowiu własnemu i innych ( jest        

    agresywny, wszczyna bójki, ulega nałogom ) 

9) Lekceważy i wyśmiewa działalność społeczną i charytatywną. 

10) Często (10 uwag) nie przestrzega regulaminów obowiązujących                     

w szkole w zakresie ubioru, fryzury, makijażu, obuwia zmiennego, 

zachowania w autobusie i w pracowniach, opuszczania terenu szkoły 

bez pozwolenia, wypożyczania książek w bibliotece lub łamie inne 

formy regulaminu.  

9. Ustala się następujące działania w obszarach wymiennych w ust. 4 pkt. 1 – 4. 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia. Uczeń: 

a) nie ma godzin nieusprawiedliwionych oraz spóźnień,                        

nie wagaruje, nie unika sprawdzianów, 

b)ma zawsze odrobione zadania domowe, posiada zeszyty, 

podręczniki, przybory szkolne,  
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c) nie ma ocen niedostatecznych i dopuszczających                                

w klasyfikacji półrocznej i rocznej, 

d)rzetelnie wykonuje powierzone zadania (dyżury w klasie,                      

w jadalni oraz te zlecone przez nauczyciela – projekty, 

prezentacje itp.), 

e) przestrzega obowiązujących w szkole regulaminów w zakresie 

ubioru, fryzury, makijażu, obuwia, telefonów, nie opuszcza 

terenu szkoły bez pozwolenia itp., 

f)systematycznie korzysta z zasobów biblioteki szkolnej, 

przestrzega regulaminu biblioteki szkolnej, 

g)wykonuje polecenia nauczycieli i pracowników szkoły, 

h)ma zawsze strój na zajęcia sportowe i zmienia go po lekcji 

wychowania fizycznego) na lekcjach pracuje zgodnie                              

z poleceniami nauczyciela, nie rozmawia, nie rozprasza uwagi 

innych, 

j) zna i szanuje postać patrona szkoły oraz symbole narodowe, 

potrafi odpowiednio zachować się w trakcie śpiewania hymnu 

narodowego, ma strój galowy w wyznaczone dni. 

2)  Postawa społeczna. Uczeń: 

a) pełni funkcje w samorządzie klasowym i szkolnym lub inne      

    funkcje w szkole np. łącznika z biblioteką, 

b) bierze udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych, 

zawodach sportowych itp., 

c) bierze udział w akademiach okolicznościowych szkolnych                   

i środowiskowych, 

d) uczestniczy w zajęciach dodatkowych i wyjazdach 

edukacyjnych: koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, kino, 

teatr, wycieczka edukacyjna itp., 

e) jest członkiem organizacji młodzieżowych ( OSP, schola, 

służba liturgiczna, sklepik szkolny, 

f) świadczy pomoc innym (pomoc w nauce, wolontariat, udział w 

akcjach charytatywnych – WOŚP, Góra Grosza, zbiórki 

pieniężne), 

g) nigdy nie korzysta ze „ściąg” podczas sprawdzianów, prac 

pisemnych i klasówek, nie odpisuje zadań domowych, 

h) jest uczciwy i prawdomówny, 

i) dba o wystrój klasy i szkoły, wykonuje gazetki 

okolicznościowe lub elementy dekoracyjne, 

j) dobrowolnie pomaga nauczycielowi w różnych sytuacjach 

szkolnych, np. przygotowuje lub przynosi dodatkowe materiały 

na lekcje. 

3) Kultura osobista. Uczeń: 
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a) nie używa wulgaryzmów, dba o kulturę słowa w szkole i poza 

nią, 

b)  przestrzega podstawowych zasad grzecznościowych: mówi 

dzień dobry nauczycielom i pracownikom szkoły, przepraszam                   

i dziękuję w określonych sytuacjach, 

    c)  nie je, nie pije, nie żuje gumy na lekcjach, 

d)  nie przezywa innych, nie obraża ani nie wyśmiewa innych osób.  

Jest tolerancyjny wobec innych w związku z ich wyglądem,   

przekonaniami itp. 

e)  nie niszczy celowo dekoracji szkolnych, mienia szkolnego  

(np. książki, ławki, ściany, ceraty, wyposażenie toalet itp.) oraz 

własnego i innych osób 

f)  ma właściwy stosunek i sposób odnoszenia się do nauczycieli i    

     pracowników szkoły 

g)  nie rozmawia w czasie lekcji bez potrzeby, nie wychodzi z klasy      

      bez pozwolenia 

h)  nie niszczy przyrody, nie dręczy zwierząt 

i)  dba o czystość i estetykę otoczenia, nie śmieci, resztki jedzenia   

      wyrzuca do odpowiednich pojemników 

j)kulturalnie zachowuje się w autobusie szkolnym, zgodnie                        

   z regulaminem dowożenia. 

4) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie. Uczeń:  

a) nie ma nałogów – nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie 

używa dopalaczy (narkotyków), 

b) nie namawia i nie zachęca innych do korzystania z używek, 

c) nie wywołuje bójek ani nie bierze w nich udziału, 

d) nie stosuje przemocy psychicznej i fizycznej wobec innych 

osób (groźby, agresja słowna, cyberprzemoc), 

e)nie wymusza, nie nakłania innych do złych zachowań, 

f)przestrzega przepisów ruchu drogowego, posiada odblaski,  

g)szanuje swoje zdrowie, ubiera się stosownie do pory roku                     

i warunków pogodowych, 

h) dba o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny, 

i)przestrzega zasad odwozów i przywozów do szkoły, 

j)nie stwarza sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu                   

i innych (np. podcinanie nogi, popchnięcia, szturchanie, 

przepychanie, rzucanie śnieżkami, itp.). 

 

10. W obszarze o którym mowa w ust. 4 pkt. 5 uczeń dokonuje samooceny,  

proponując sobie ocenę  zachowania, według skali określonej § 28   ust. 10 

wraz z uzasadnieniem. Uczeń powinien wymienić swoje pozytywne działania 

na rzecz własnego rozwoju, szkoły i środowiska: 

1)  zachowanie wzorowe - minimum 6 działań,  
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2) zachowanie bardzo dobre - 5 działań, 

3) zachowanie dobre - 4 działania, 

4) zachowanie poprawne - 3 działania, 

11. W obszarze o którym mowa w ust. 4 pkt. 6 samorząd klasowy wspólnie                 

z wychowawcą wystawia cząstkową ocenę zachowania, oceniając ucznia        

wg uzgodnionych kryteriów w 4 obszarach: 

1)  obowiązki ucznia, 

2)  postawa społeczna,  

3)  kultura osobista,  

 4)dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo. 

 12. W stosunku do ucznia, który rozprowadza lub zażywa narkotyki       

  dyrektor szkoły występuje z wnioskiem do Kuratora Oświaty                 

  o przeniesienie do innej szkoły oraz zgłasza policji zaistniałe  

  wydarzenie. 

 

Rozdział 8 

 

PRAWA  RODZICÓW  I  FORMY  WSPÓŁDZIAŁANIA 

Z  NAUCZYCIELAMI  W  SPRAWACH  WYCHOWANIA 

I  KSZTAŁCENIA  DZIECI 

 

§ 39 

1. Współpraca z rodzicami jest warunkiem powodzenia szkoły w dążeniu  

          do wychowania i jest realizowana poprzez: 

1) uczestniczenie rodziców w opracowaniu programu wychowawczego 

szkoły; 

2) współpraca  rodzicami przy opiniowaniu regulaminów aktów i statutu 

szkoły; 

3) uczestniczenie w uroczystościach, imprezach i zabawach 

organizowanych przez szkołę; 

4) zorganizowanie sesji pedagogicznej dla rodziców (referaty, 

pogadanki; z udziałem psychologa, pedagoga), 

5) zorganizowanie cyklu pogadanek i emisji filmów o zagrożeniach 

                 uzależnieniem i nałogami; 

  6)  zapoznanie rodziców z wymaganiami stawianymi uczniom w sferze  

             dydaktycznej i wychowawczej. 

 2. Rodzice mają obowiązek: 

1) uczestniczyć w zebraniach wywiadówkowych w terminie ustalonym 

    przez dyrektora w harmonogramie spotkań w danym roku szkolnym; 
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2)  brać udział w dniach otwartych i innych formach konsultacji 

organizowanych przez szkołę, poświęconych udzieleniu informacji na 

temat postępów dziecka w nauce i zachowaniu; 

3)  zgłaszać się do szkoły na indywidualne zaproszenia ze strony 

wszystkich nauczycieli w sytuacjach uznanych przez nauczyciela za 

konieczne. 

 

Rozdział 9 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 40 

1.  Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Regulaminy określające działalność organów Gimnazjum nie mogą być 

sprzeczne z zapisami niniejszego statutu jak również z przepisami 

wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty. 

 

§ 41 

1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

2.   Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej 

 określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów. 

 

§ 42 

 

1.Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie Gimnazjum jest  

    Rada Pedagogiczna. 

2. Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały.  

 

Wzór w załączeniu. 

 

Uchwała nr.........../............/............. . 

Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum 

Im. Jana Deszcza 

w Miechowicach Wielkich 

z dnia.......... 

 

w sprawie zmian w Statucie Gimnazjum 

 



 61 

Na podstawie art. 50. ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.                   

o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. 

zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowego  

  statutu szkoły podstawowej i gimnazjum  z dnia 21 maja 2001 roku oraz  §42 

Statutu Gimnazjum. 

 

Rada Pedagogiczna postanawia: 

§1. Wprowadzić do Statutu Publicznego Gimnazjum w Miechowicach Wielkich 

zmiany, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem....................... . 

 

 

 

 

 

 

Statut szkoły przyjęto uchwałą nr PG012 – 16/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 

30 września 2015 roku.             

 


