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PUBLICZNEGO GIMNAZJUM 
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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
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§1 

1. Typ szkoły: Publiczne Gimnazjum. 

2. Pełna nazwa szkoły brzmi: Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w 

Naruszewie. 

 

§ 2 

1. Patronem Gimnazjum jest Papież Jan Paweł II. 

2. Szkoła posiada sztandar. Na jednej jego stronie znajduje się wizerunek orła białego na 

czerwonym tle i napis: „Bóg, honor, ojczyzna”, a na drugiej stronie wizerunek Papieża Jana 

Pawła II na błękitnym tle i napis: „Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w 

Naruszewie”. 

 

§ 3 

1. Siedzibą Gimnazjum jest miejscowość Naruszewo, 09 – 152 Naruszewo, Naruszewo 17. 

 

§ 4 

1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy szkoły, który brzmi: Publiczne 

Gimnazjum w Naruszewie. 

 

§ 5 

1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 6 

1. Zasady gospodarki finansowej Gimnazjum określają odrębne przepisy. 

 

§ 7 

1. Organem prowadzącym i sprawującym nadzór nad działalnością finansową i 

administracyjną Gimnazjum jest Gmina Naruszewo. 

2. Szkoła jest jednostką budżetową Gminy Naruszewo. 

3. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009r. Nr 157, poz. 1240) dla 

jednostek budżetowych. 

4. Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest plan dochodów i wydatków. 

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowieckie Kuratorium Oświaty w 

Warszawie – Delegatura w Ciechanowie. 

 

§ 8 

1. Obwód Gimnazjum obejmuje miejscowości: Naruszewo, Nowe Naruszewo, 

Skarboszewo, Grąbczewo, Potyry, Skwary, Drochowo, Radzymin, Radzyminek, Troski, 

Wola – Krysk, Krysk, Nowy Krysk, Drochówka, Rąbież, Postróże, Wichorowo, 

Strzembowo, Dłutowo, Januszewo, Wróblewo, Beszyno, Stachowo, Michałowo, Wronino, 

Wróblewo – Osiedle, Pieścidła, Kębłowice. 

 

§ 9 

1. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole: 3 lata. 
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§ 10 

1. Do Gimnazjum przyjmowani są uczniowie zamieszkujący w obwodzie Gimnazjum. 

2. Warunkiem przyjęcia do Gimnazjum jest złożenie podania oraz świadectwa ukończenia 

szkoły i zaświadczenia o wyniku sprawdzianu. 

3. Do Gimnazjum mogą uczęszczać uczniowie zamieszkujący poza obwodem Gimnazjum, 

o ile pozwalają na to warunki organizacyjne. O przyjęciu do Gimnazjum uczniów spoza 

obwodu decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Do Gimnazjum mogą uczęszczać uczniowie od 13 do 18 roku życia. Za zgodą 

Dyrektora szkoły dopuszcza się wydłużenie procesu kształcenia. 

5. Nabór na dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego odbywa się na podstawie 

deklaracji, po zapoznaniu się z proponowaną ofertą. 

6. Przydział do grup językowych odbywa się na podstawie testu poziomującego. 

7. W momencie przyjmowania ucznia do Gimnazjum dopuszcza się, na prośbę rodzica – 

pracownika szkoły, w uzasadnionych przypadkach, przeniesienie ucznia do innej klasy niż 

został przydzielony (równoległej). 

 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania Gimnazjum 

 

§ 11 

1. Gimnazjum realizuje cele kształcenia ogólnego: 

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

teorii i praktyki; 

2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas 

wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 

3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 

funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz przepisach wydanych na 

jej podstawie, a w szczególności: 

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

2) przeciwdziała patologii społecznej poprzez systematyczne monitorowanie i 

diagnozowanie zachowań uczniów; 

3) stymuluje indywidualny rozwój ucznia; 

4) wpaja miłość do Ojczyzny, poszanowanie Konstytucji, symboli narodowych; 

5) budzi szacunek dla kultury, literatury i języka polskiego; 

6) wpaja poszanowanie godności osobistej każdego człowieka; 

7) wpaja zasady tolerancji wobec ludzi o odmiennych przekonaniach religijnych i 

światopoglądowych; 

8) przygotowuje do życia w rodzinie, szkole, społeczności lokalnej i państwie; 

9) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły; 

10)  umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia; 

11)  wyrabia umiejętności rozumowego wykorzystania uzyskanej wiedzy w życiu 

codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnym 

rozwojem; 

12)  kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań 
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określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i potrzeb uczniów; 

13)  stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych na zasadach 

określonych odrębnymi przepisami. 

3. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu 

kształcenia ogólnego; 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w 

ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

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

tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

6) Formami działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły są także zajęcia z religii, 

etyki, nauka języka mniejszości narodowych oraz wychowanie do życia w rodzinie. 

  

 

Rozdział 3 

Organy Gimnazjum 

 

§ 12 

1. Organami Gimnazjum są: 

1) Dyrektor; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Samorząd Uczniowski; 

4) Rada Rodziców. 

 

§ 13 

1. Gimnazjum kieruje Dyrektor wyłoniony w drodze konkursu. 

2. Kryteria, jakim musi sprostać kandydat na Dyrektora, skład komisji konkursowej oraz 

inne warunki regulują odrębne przepisy. 

3. Zadania Dyrektora Gimnazjum: 

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą Gimnazjum oraz 

reprezentuje je na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez działania prozdrowotne; 

4) kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący; 

5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte zgodnie z jej kompetencjami; 

6) dysponuje środkami finansowymi oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 

wykorzystanie; 

7) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

8) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom 

szkoły; 

9) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej występuje z wnioskami w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników 

Gimnazjum; 
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10)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych; 

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

specjalnego uczniów 

 

§ 14 

1. Rada Pedagogiczna jest wewnętrznym organem Gimnazjum powołanym do 

rozpatrywania, oceniania i rozstrzygania spraw związanych z całokształtem jej działalności, 

zwłaszcza zaś związanych z nauczaniem, wychowaniem i działalnością opiekuńczą. 

2. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Gimnazjum. 

3. Rada Pedagogiczna zatwierdza: 

1) wyniki klasyfikacji i promocji uczniów; 

2) roczny plan pracy szkoły; 

3) wnioski stałych i doraźnych komisji powołanych przez Radę; 

4) propozycje prowadzenia w szkole eksperymentów pedagogicznych i badań naukowych; 

5) wnioski Dyrektora szkoły dotyczące kryteriów oceny wyników pracy dla ustalenia 

dodatku motywacyjnego; 

6) wnioski wychowawców klas i innych nauczycieli w sprawie przyznawania uczniom 

nagród i wyróżnień oraz nakładania kar; 

7) założenia organizacyjne wewnętrznego samokształcenia; 

8) regulaminy i harmonogramy o charakterze wewnętrznym. 

1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy Gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych 

2) plan wykorzystania środków finansowych w ramach przyznawanych szkole limitów; 

3) wnioski o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród oraz innych form uznania; 

4) wnioski nauczycieli o podjęcie pracy w godzinach ponadwymiarowych; 

5) propozycje przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć związanych bezpośrednio z 

organizacją procesu dydaktyczno – wychowawczego i opiekuńczego w ramach 

przysługującego im wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych odpłatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

6) dopuszczenie do użytku szkolnego programów nauczania. 

1. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

2. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania poruszanych na posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej spraw, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich 

rodziców/opiekunów, a także nauczycieli lub innych pracowników szkoły. 

3. Rada Pedagogiczna ustala sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego 

w celu doskonalenia pracy szkoły. 

 

§ 15 

1. W Gimnazjum działa Samorząd Uczniowski. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum. 

3. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi 

szkoły wnioski i opinie, w szczególności w sprawach dotyczących realizacji podstawowych 

praw uczniów, takich jak: 

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

wymaganiami; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

3) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 
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4) prawo do organizowania działalności kulturalnej i rozrywkowej (wycieczki, imprezy, 

dyskoteki itp.) zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w 

porozumieniu z opiekunem Samorządu i Dyrektorem szkoły; 

5) prawo do prowadzenia akcji zarobkowych; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 

 

§ 16 

1. W Gimnazjum działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców/opiekunów 

uczniów. 

2. W skład Rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców/opiekunów uczniów danego 

oddziału. 

3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

4. Rada Rodziców występuje do Dyrektora lub Rady pedagogicznej z wnioskami i 

opiniami dotyczącymi w szczególności: 

1) tygodniowego planu zajęć; 

2) promowania, oceniania i nagradzania uczniów; 

3) pracy indywidualnej z uczniami; 

4) rozwijania zdolności i zainteresowań uczniów; 

5) organizowania wycieczek i imprez ogólnoszkolnych; 

6) organizowania akcji zarobkowych; 

7) wydatkowania środków finansowych. 

1. Rada Rodziców uczestniczy w uroczystościach szkolnych. 

2. Rada Rodziców gromadzi fundusze organizując: 

1) zbiórkę dobrowolnych składek rodziców; 

2) imprezy i akcje zarobkowe (zabawy, loterie fantowe, aukcje i inne); 

1. Dyrektor szkoły deleguje nauczyciela do współpracy z Radą Rodziców. 

 

§ 17 

1. Działające w Gimnazjum organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach 

planowanej i prowadzonej działalności. 

2. Kluczowe dla pracy szkoły i jej organów decyzje podejmowane są po uzgodnieniu i 

zaopiniowaniu przez przedstawicieli wszystkich organów szkoły. 

3. Koordynatorem pracy organów szkoły jest Dyrektor, który organizuje: 

1) odprawy Rady Pedagogicznej; 

2) spotkania z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego; 

3) apele szkolne; 

4) cztery razy w roku (październik, styczeń, marzec, czerwiec) spotkania z 

przedstawicielami wszystkich organów szkoły. 

4. Szczegółowe kwestie związane z funkcjonowaniem organów szkoły określa regulamin. 

 

§ 18 

1. Tryb rozstrzygania kwestii spornych: 

1) zainteresowana strona (organ szkoły, nauczyciel, rodzic, klasa, uczeń itp.) zgłasza 

kwestię sporną Dyrektorowi szkoły; 

2) Dyrektor zapoznaje się z problemem, wysłuchuje opinii stron zainteresowanych, 

przedstawia go Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, Samorządowi Uczniowskiemu i 

wysłuchuje ich opinii w tej kwestii; 
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3) Dyrektor podejmuje decyzję mającą na celu zakończenie sporu i przedstawia ją 

zainteresowanym stronom w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia sporu; 

4) od decyzji Dyrektora przysługuje stronom odwołanie do organu nadzorującego szkołę w 

terminie 14 dni od jej przedstawienia; 

5) jeśli stroną sporu jest dyrektor, zainteresowana strona zgłasza kwestię sporną organowi 

prowadzącemu szkołę. 

 

 

Rozdział 4 

Organizacja pracy szkoły 

 

§ 19 

1. Podstawową formą pracy w Gimnazjum są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, 

prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym. 

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

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

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

3. Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest oddział; zasady tworzenia i 

organizacji określają odrębne przepisy. 

4. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach języków obcych i informatyki oraz na 

zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia 

ćwiczeń, w tym laboratoryjnych. 

5. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach języków obcych i informatyki w 

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

oddziałach liczących powyżej 30 uczniów. 

6. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 lub 30 uczniów, podziału 

na zajęciach, o których mowa, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

7. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 

uczniów. 

8. Na zajęciach z wychowania fizycznego dopuszczalne są zajęcia koedukacyjne. 

 

§ 20 

1. Uczniowie podzieleni są na klasy, realizujące program określony odrębnymi przepisami. 

2. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i 

wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora szkoły na 

podstawie arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny 

pracy. 

 

§ 21 

1. Opieka nad uczniami sprawowana jest w szkole i w czasie zajęć poza jej terenem oraz 

w czasie wycieczek. 

2. W czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę zapewnia 

nauczyciel prowadzący te zajęcia. 

3. Podczas przerw zapewniają opiekę nauczyciele dyżurujący. 

4. W czasie oczekiwania na lekcje lub autobus szkolny zapewniają opiekę opiekunowie 

świetlicy. 

5. W czasie dowozu opiekę nad uczniami sprawuje opiekun dowożenia. 
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6. W czasie zajęć poza terenem szkoły opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel 

organizujący te zajęcia. 

7. Podczas wycieczek nad całością czuwa kierownik wycieczki. Za bezpieczeństwo grup 

odpowiadają opiekunowie grup. 

8. Nad niektórymi uczniami sprawowana jest indywidualna opieka: 

1) dla uczniów z orzeczeniem szkoła organizuje nauczanie zintegrowane lub kieruje do 

szkół specjalnych i ośrodków szkolno – wychowawczych; 

2) uczniowie z uszkodzeniami i wadami rozwojowymi narządów słuchu i wzroku usadzani 

są w pierwszych ławkach i zapewnia się im pomoc koleżeńską; 

3) uczniom z uszkodzeniami narządów ruchu zapewnia się opiekę i pomoc koleżeńską; 

4) uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej zapewnia się pomoc materialną 

z GOPS lub udziela innych form pomocy społecznej; 

5) uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej (rodziny niepełne, rozbite, 

patologiczne) otacza się większą opieką wychowawcy i Szkolnej Komisji Opiekuńczo – 

Wychowawczej. 

1. Szkoła ponosi odpowiedzialność za uczniów, jak również za przedmioty, które uczeń 

pozostawił w depozycie. 

 

§ 22 

1. W Gimnazjum realizowane są zajęcia sportowe, artystyczne i techniczne, w zależności 

od zainteresowań, potrzeb uczniów i możliwości szkoły. 

 

 

Rozdział 5 

Organizacja roku szkolnego 

 

§ 23 

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 

szkolnego. 

2. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 

szczegółowo arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 15 maja 

poprzedniego roku szkolnego, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. 

Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę, po uprzednim zasięgnięciu 

opinii organu nadzorującego. 

3. W arkuszu organizacyjnym szkoły umieszcza się liczbę pracowników szkoły łączne z 

liczbą stanowisk kierowniczych oraz ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć 

obowiązkowych i nadobowiązkowych. 

4. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i 

wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez Dyrektora szkoły na 

podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy. 

 

§ 24 

1. W Gimnazjum zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym 

powszednim dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień 

września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia rozpoczynają siew najbliższy poniedziałek po 

dniu 1 września. 
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2. Ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego. 

Terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych na obszarze poszczególnych 

województw ogłasza minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. 

3. Pierwszy semestr roku szkolnego kończy się w drugiej dekadzie stycznia. 

 

§ 25 

1. Dyrektor szkoły może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć 

dydaktyczno –  wychowawczych w wymiarze – dla Gimnazjum – do 8 dni. 

2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych mogą być ustalone: 

1) w dni, w których w szkole odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki 

w Gimnazjum; 

2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w 

przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych; 

3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami 

społeczności lokalnej. 

1. Dyrektor szkoły, w terminie do 30 września, informuje nauczycieli, uczniów i ich 

rodziców/opiekunów o ustalonych w danym roku szkolnym dniach wolnych od zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych 

od zajęć dydaktyczno – wychowawczych Dyrektor szkoły może, za zgodą organu 

prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, 

pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty. 

3. W dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych szkoła ma obowiązek 

zorganizowania zajęć opiekuńczych. 

4. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców/opiekunów o możliwości udziału 

uczniów w zajęciach opiekuńczych organizowanych w dniach wolnych. 

 

 

Rozdział 6 

Świetlica szkolna 

 

§ 26 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole za względu na czas pracy ich 

rodziców/opiekunów lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę. 

2. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły. 

3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. 

4. Korzystanie ze świetlicy jest nieodpłatne. 

5. Dokumentację pracy świetlicy stanowi oddzielny dziennik zajęć, w którym 

odnotowywana jest tematyka zajęć, lista uczestników i wykaz obecności. 

6. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy określa regulamin świetlicy. 

 

Rozdział 7 

Biblioteka szkolna 

 

§ 27 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 



10 

nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy o regionie oraz wiedzy pedagogicznej wśród 

rodziców. 

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice 

oraz absolwenci Gimnazjum na zasadach określonych w regulaminie biblioteki. 

3. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwić dostęp do jej zbiorów podczas zajęć 

lekcyjnych i po ich zakończeniu. Godziny pracy biblioteki określa szczegółowo tygodniowy 

plan zajęć. 

 

§ 28 

1. Lokal biblioteki szkolnej powinien umożliwiać: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów; 

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie książek poza bibliotekę; 

3) prowadzenie zajęć przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów. 

1. Zadania nauczyciela – bibliotekarza: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów; 

2) wypożyczanie książek; 

3) prowadzenie zajęć przysposobienia czytelniczo – informacyjnego; 

4) organizowanie okładania i naprawy książek; 

5) troska o estetyczny wygląd pomieszczenia; 

6) organizowanie klasowych i szkolnego konkursu czytelniczego; 

7) zakup nagród książkowych dla uczniów; 

8) organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi i innych imprez bibliotecznych. 

9) wypożyczanie uczniom bezpłatnych podręczników na podstawie odrębnego regulaminu. 

§ 29 

1. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki określa regulamin biblioteki. 

 

 

Rozdział 8 

Inne obiekty szkolne 

 

§ 30 

1. Dla realizacji celów statutowych, oprócz sal lekcyjnych szkoła udostępnia 

pomieszczenia i tereny dla/na: 

1) Samorządu Uczniowskiego; 

2) radiowęzła; 

3) archiwum; 

4) szatnie; 

5) zielone boisko; 

6) boisko do piłki ręcznej, siatkowej i nożnej; 

7) bieżnię; 

8) kuchnię szkolną; 

9) halę sportową. 

 

Rozdział 9 

Nauczyciele i inni pracownicy Gimnazjum 

 

§ 31 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli i pracowników obsługi. 
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2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły określają odrębne 

przepisy. 

3. Szczegółowe kompetencje nauczycielom i innym pracownikom szkoły nadaje 

dyrektor. 

  

§ 32 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość, wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 

uczniów. 

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

zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego 

oddziału oraz jego modyfikowane w miarę potrzeb. 

3. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły 

przedmiotowo – zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez 

Dyrektora na wniosek zespołu. 

4. Nauczyciele tworzą, powołane przez Dyrektora, zespoły ds. pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej dla uczniów zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 17 listopada 2010r. w 

sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

5. Nauczyciele Gimnazjum realizują wiadomości i umiejętności z zakresu podstawy 

programowej. 

 

§ 33 

1. Nauczyciel obowiązany jest: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; 

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 

5) kierować się w swoich działaniach dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawą 

moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej uczniów; 

6) kształcić w oparciu o podstawę programową, programy nauczania, plan pracy 

szkoły oraz szkolny program wychowawczy. 

7) prawidłowo organizować przebieg procesu dydaktycznego; 

8) oceniać zgodnie z obowiązującymi przepisami i Wewnątrzszkolnym Systemem 

Oceniania; 

9) udzielać pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych; 

10) obniżać wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów, u których stwierdzono 

specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe; 

11) kształcić umiejętności posługiwania się językiem polskim, wzbogacać zasób 

słownictwa uczniów; 

12) przygotowywać uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym: wyszukiwanie, 

porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł z zastosowaniem 

technologii informacyjno – komunikacyjnych; 

13) wychowywać uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów; 

14) kształtowanie u uczniów dbałości o zdrowie własne, innych ludzi oraz tworzenie 

środowiska sprzyjającego zdrowiu; 



12 

15) stymulować rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności, zainteresowania oraz 

pozytywne cechy charakteru; 

16) doskonalić umiejętności dydaktyczne i podnosić poziom wiedzy merytorycznej; 

17) opracowywać, w terminie wyznaczonym przez Dyrektora, rozkłady materiału oraz 

plan wychowawcy klasy; 

18)  opracowywać plany pracy grup zadaniowo – problemowych; 

19)  do 15 czerwca poprzedniego roku szkolnego przedstawić wykaz podręczników na 

kolejny rok szkolny; 

20)  uczyć praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności, szczególnie 

poprzez realizację projektów edukacyjnych przez powierzonych jego opiece uczniów. 

1. Nauczyciel ma prawo do: 

1) poszanowania godności osobistej i godności zawodu; 

2) warunków pracy umożliwiających wykonywanie obowiązków dydaktyczno – 

wychowawczych; 

3) pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora szkoły, Rady 

Pedagogicznej i instytucji oświatowych; 

4) zgłaszania pod adresem Dyrektora i Rady Pedagogicznej postulatów związanych z 

pracą szkoły; 

5) proponowania innowacji metodycznych i pedagogicznych i ich wdrażania po 

akceptacji przez właściwe organa; 

6) swobodnego wyboru form i metod dydaktycznych uznanych przez współczesną 

pedagogikę; 

7) wyboru programu nauczania oraz podręczników dopuszczonych do użytku 

szkolnego; 

8) opracowania własnego programu nauczania. 

3. Do zakresu działania pedagoga szkolnego należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psychofizycznych 

uczniów, 

2) udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej potrzebującym tego 

uczniom, 

3) prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów, 

4) kierowanie uczniów na badania specjalistyczne, 

5) inspirowanie oraz przeprowadzanie innych form działania o charakterze 

profilaktycznym, socjalizacyjnym i resocjalizacyjnym, 

6) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w 

wychowywaniu własnych dzieci, 

7) udzielanie pomocy wychowawcom i pozostałym nauczycielom w ich pracy z uczniami 

sprawiającymi trudności wychowawcze. 

4. Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy pedagogicznej, 

dotyczący opieki nad uczniami. 

5. Pod koniec każdego semestru pedagog szkolny składa sprawozdanie ze swej pracy. 

6. Pedagog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 

7. W ramach realizacji swoich zadań pedagog szkolny ściśle współpracuje z poradnią 

psychologiczno – pedagogiczną, szczególnie w indywidualnych przypadkach uczniów, 

którym udzielenie pomocy przez poradnię ocenia jako niezbędne. 

8. Za zgodą Dyrektora pedagog szkolny może współpracować w realizacji swoich zadań z 

innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i 
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rodzicom. 

9. Do uprawnień pedagoga szkolnego należy ponadto w szczególności: 

1) korzystanie z dokumentów pozostających w gestii Gimnazjum 

2) współdziałanie z odpowiednimi placówkami oświatowymi,  organami sądowymi, 

policją i innymi podmiotami, zwłaszcza  jeżeli stan zagrożenia dobra ucznia uzasadnia 

takie współdziałanie. 

10. Nauczyciel ponadto ma obowiązek 

1. dostosować indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne uczniów 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie  i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym, w szczególności uwzględnienie w tych programach, w ramach zajęć 

rewalidacyjnych, określonych zajęć dla uczniów niewidomych, niesłyszących, z afazją lub z 

autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; 

2. dokonywać wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia co najmniej 

dwa razy w roku szkolnym; 

3. informować rodziców o każdym spotkaniu zespołu nauczycieli, wychowawców grup 

wychowawczych i specjalistów, opracowujących indywidualny program edukacyjno – 

terapeutyczny. 

 

§ 34 

1. Dla wykonywania prac i czynności administracyjno – gospodarczych w 

Gimnazjum zatrudnia się sekretarkę, konserwatora, woźne, sprzątaczki, palaczy CO. 

2. Obowiązki wymienionych pracowników określają odrębne przepisy. 

 

§ 35 – skreślony 

 

§ 36 

 1. Dla zapewnienia uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły nauczyciele zobowiązani 

są : 

1) w czasie zajęć przebywać razem z uczniami w klasie; 

2) podczas przerw i przed rozpoczęciem zajęć pełnić dyżur na korytarzu szkolnym i w 

obejściu szkoły zgodnie z harmonogramem i regulaminem dyżurów; 

3) pełnić dyżur w szatniach przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych zgodnie z 

harmonogramem; 

4) zapewniać uczniom opiekę podczas wycieczek, wyjazdów, zawodów sportowych, 

konkursów przedmiotowych, dyskotek i innych imprez szkolnych, a także zajęć 

dodatkowych; 

5) w tematyce godzin wychowawczych uwypuklić problematykę bezpiecznego pobytu 

uczniów na terenie szkoły; 

6) wzmóc działalność profilaktyczną wśród tej grupy uczniów, która nie sprzyja tworzeniu 

środowiska bezpiecznego i przyjaznego innym uczniom; 

7) informować na bieżąco policję o zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa, 

stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji 

uczniów; 

8) zawiadamiać policję lub sąd o okolicznościach świadczących o demoralizacji 

nieletniego; 

9) reagować na wszelkie przejawy naruszania przez uczniów zasad zachowania, 

dyscypliny szkolnej, a w szczególności na przemoc fizyczną i psychiczną, agresję, 

używanie wulgarnych słów, zwrotów i gestów. 
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 1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom na terenie szkoły pracownicy administracji i 

obsługi zobowiązani są: 

1) w czasie przerw i przed rozpoczęciem zajęć pełnić dyżury na korytarzach, w szatniach, 

toaletach i obejściu szkoły; 

2) w czasie trwania zajęć przebywać na terenie szkoły, po jednej osobie na parterze i 

piętrze budynku szkoły, aby w razie potrzeby służyć pomocą nauczycielom lub uczniom; 

3) reagować na wszelkie przejawy agresji i niewłaściwego zachowania uczniów i 

informować o zaistniałej sytuacji wychowawcę lub w przypadku jego nieobecności – 

Dyrektora szkoły. 

 1. W Gimnazjum prowadzi się tzw. rejestr przemocy, w którym zapisywane są akty 

przemocy zaobserwowane wśród uczniów. 

 2. Wpisu do wymienionego rejestru dokonuje Szkolna Komisja Opiekuńczo – 

Wychowawcza. 

 

 

Rozdział 10 

Zadania wychowawcy klasy 

 

§ 37 

1. Dyrektor Gimnazjum powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej 

jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą. 

2. Wychowawca kieruje pracą wychowawczą oddziału. 

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

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

4. Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich 

potrzeb oraz warunków szkoły. 

 

§ 38 

1. Wychowawca, będąc świadomym uczestnikiem procesu wychowawczego i 

jednocześnie opiekunem ucznia, pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym szkoły, a 

w szczególności: 

1) tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, proces uczenia się oraz przygotowania 

do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów; 

3) podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz 

pomiędzy wychowankami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

1. W celu realizacji swoich zadań wychowawca: 

1) otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków; 

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami formy życia zespołowego 

integrujące klasę; 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i 

koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, także wobec tych, którym 

potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, 

jak i tych z różnymi trudnościami czy niepowodzeniami). 

1. Wychowawca utrzymuje stały kontakt z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów w 

celu: 

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

2) włączania ich w sprawy klasy i szkoły; 



15 

3) współdziałania w procesie wychowawczym ich dzieci. 

 

§ 39 

1. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące oddziału: 

1) prowadzi dziennik lekcyjny; 

2) wypełnia arkusze ocen; 

3) wpisuje uwagi i pochwały; 

4) prowadzi teczkę wychowawcy klasy; 

5) usprawiedliwia nieobecności uczniów w szkole: 

a) do siedmiu dni nieobecności ucznia – na pisemną lub osobistą prośbę rodziców/prawnych 

opiekunów; 

b) powyżej siedmiu dni – na podst. zwolnienia lekarskiego 

6) uczniom, którzy reprezentują szkołę na zewnątrz (przebywają na wycieczkach, 

konkursach, zawodach sportowych itp.) zaznacza się nieobecności wielką literą „D” - 

„Delegowany”. 

 

1. Inne czynności administracyjne wychowawca wykonuje zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

 

§ 40 

1. Formy spełniania zadań wychowawczych: 

1) pomoc w realizacji przydzielonych w planie pracy szkoły zadań; 

2) zapoznanie uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów za Statutem Szkoły, 

przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

egzekwowanie uwzględnionych tam zarządzeń; 

3) wspólne uroczystości klasowe – Mikołajki, Dzień Chłopca, Dzień Kobiet itp.; 

4) kontakty z rodzicami wychowanków w formie wywiadówek. 

1. Co najmniej na miesiąc przed zakończeniem semestru/roku szkolnego Dyrektor zwołuje 

zebranie rodziców, na którym wychowawcy informują rodziców/prawnych opiekunów o 

przewidywanych ocenach rocznych/semestralnych, w szczególności o zagrożeniu uczniów 

ocenami niedostatecznymi. Informacje rodzicom uczniów zagrożonych ocenami 

niedostatecznymi zostają przekazane na piśmie, potwierdzone podpisem rodziców i 

umieszczone w teczce wychowawcy. 

2. W przypadku nieobecności rodziców na zebraniu, informacja zostaje przekazana 

listownie przez ucznia i po podpisaniu przez rodziców zwrócona wychowawcy i 

umieszczona w teczce wychowawcy. 

3. W swojej pracy wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i 

metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz wyspecjalizowanych w tym 

zakresie placówek, instytucji oświatowych i naukowych. 

 

§ 41 

1. Zmiana wychowawcy oddziału może nastąpić na wniosek wychowawcy, uczniów lub 

ich rodziców/opiekunów w trybie przewidzianym dla rozstrzygania kwestii spornych. 

 

§ 42 

1. Na prośbę nauczyciela istnieje możliwość rocznej przerwy w pełnieniu funkcji 

wychowawcy, po ukończeniu etapu edukacyjnego przez dany oddział. 
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Rozdział 11 

Współpraca nauczycieli z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów 

 

§ 43 – skreślony 

 

 

§ 44 

1. Rodzice mają prawo do: 

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

2) zapoznania się z obowiązującym w Gimnazjum prawem wewnętrznym; 

3) znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów; 

4) rzetelnej informacji na temat osobowości swojego dziecka, jego zachowania, postępów i 

przyczyn trudności w nauce; 

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

dzieci; 

6) wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu szkołę opinii na temat jej pracy; 

7) informacji na temat podręczników obowiązujących w kolejnym roku szkolnym, 

przekazanej do końca czerwca poprzedniego roku szkolnego; 

8) pełnego i czynnego uczestnictwa w życiu szkoły i klasy. 

2. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące, 

stwarzając możliwość wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze. 

§ 45 

1. W celu zapewnienia ścisłej współpracy ze szkołą rodzice/opiekunowie powinni w 

szczególności: 

1) uczestniczyć we wszystkich spotkaniach z wychowawcą i innymi nauczycielami; 

2) kontaktować się indywidualnie z wychowawcą klasy w wyznaczonych wcześniej 

terminach i godzinach; 

3) informować na bieżąco wychowawcę o wszystkich istotnych sprawach dotyczących 

sytuacji rodzinnej, materialnej, zdrowotnej i wychowawczej ucznia; 

4) wspomagać nauczycieli w organizacji imprez i wycieczek szkolnych; 

5) współpracować z wychowawcą i pedagogiem szkolnym w rozwiązywaniu 

indywidualnych problemów ucznia. 

 

§ 46 

1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są: 

1) interesować się postępami w nauce, zachowaniem i sytuacją w szkole swoich dzieci; 

2) uczestniczyć w zebraniach rodzicielskich; 

3) stawiać się, w wyznaczonym terminie, na wezwanie wychowawcy, innego nauczyciela 

lub Dyrektora szkoły; 

4) zapewnić dziecku, na miarę możliwości, właściwe warunki do nauki i rozwoju w domu 

rodzinnym; 

5) wyposażyć dziecko w podręczniki, przybory szkolne, obuwie, strój sportowy, strój 

galowy; 

6) usprawiedliwiać nieobecności dziecka w szkole wg określonych zasad; 

 

 

§ 47 
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1. Nauczyciele zobowiązani są do rzetelnego informowania rodziców/opiekunów ucznia o 

jego postępach w nauce, zachowaniu, sukcesach  i porażkach. 

2. Rodzice mają prawo kontaktować się z nauczycielami na terenie szkoły, w 

wyznaczonych terminach i godzinach lub po wcześniejszym uzgodnieniu oraz na 

zebraniach rodzicielskich. 

3. W razie potrzeby wychowawca ma obowiązek wezwać do szkoły rodzica/prawnego 

opiekuna ucznia. 

4. Kontakty nauczycieli z rodzicami/opiekunami uczniów powinny opierać się na 

zasadach zaufania, zrozumienia, dyskrecji i ogólnie przyjętych norm współżycia 

społecznego. 

5. Miejscem spotkań nauczycieli z rodzicami/opiekunami jest szkoła. 

6. Jeżeli rodzice/opiekunowie nie interesują się uczniem, nie utrzymują kontaktów ze 

szkołą, powiadamia się organ prowadzący w celu podjęcia odpowiednich działań. 

7. W sytuacjach spornych sporządza się w obecności Dyrektora notatkę zawierającą 

ustalenia i proponowane rozwiązania, podpisaną przez nauczyciela i rodzica. 

Rozdział 12 

Uczniowie szkoły 

 

§48 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) edukacji, w szczególności do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie 

z zasadami higieny pracy umysłowej; 

2) opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa, ochrony i 

poszanowania jego godności; 

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym; 

4) swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych osób; 

5) podtrzymywania poczucia tożsamości religijnej poprzez m.in. uczestnictwo w lekcjach 

religii zgodnie ze swoim wyznaniem; 

6) rozwijania zdolności i zainteresowań; 

7) pomocy w przypadku trudności w nauce; 

8) korzystania z poradnictwa psychologicznego i zawodowego; 

9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

10)  zapoznania się na początku roku szkolnego za szkolnym systemem oceniania osiągnięć 

uczniów; 

11)  sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny oraz ustalonych sposobów 

kontroli postępów w nauce; 

12)  poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej w ciągu tygodnia, a z odpowiedzi na 

następnej lekcji danego przedmiotu; 

13)  składania egzaminu poprawkowego w przypadku oceny niedostatecznej z jednego 

przedmiotu; 

14)  w przypadku dwóch ocen niedostatecznych Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na 

egzamin poprawkowy tylko w wyjątkowych sytuacjach (długotrwała choroba, trudna 

sytuacja rodzinna, zdarzenie losowe itp.) 

15)  złożenia egzaminu klasyfikacyjnego w przypadku nieklasyfikowania z przyczyn 

usprawiedliwionych; 

16)  w przypadku nieklasyfikowania z przyczyn nieusprawiedliwionych – za zgodą Rady 

Pedagogicznej; 
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17)  wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową i zrzeszanie się w 

organizacjach szkolnych; 

18)  równego traktowania wobec prawa; 

19)  poszanowania swojego życia prywatnego oraz rodzinnego; 

20)  korzystania z pomocy materialne zgodnie z odrębnymi przepisami; 

21)  maksymalnie jednego sprawdzianu w ciągu jednego dnia zajęć edukacyjnych. 

1. Uczniowie klas pierwszych Gimnazjum mają prawo do tzw. „okresu ochronnego”, w 

czasie którego nauczyciele nie stawiają ocen niedostatecznych. Okres ten trwa przez 

pierwsze dwa tygodnie po rozpoczęciu roku szkolnego. 

2. Uczniowie klas trzecich i ich rodzice/opiekunowie mają prawo wglądu do prac 

egzaminacyjnych, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu Dyrektorowi szkoły. 

3. Uczeń ma prawo do złożenia skargi o naruszeniu jego praw zawartych w Statucie 

Szkoły osobiście lub za pośrednictwem rodziców do wychowawcy klasy. 

4. W przypadku niezadowalającego rozstrzygnięcia skargi przez wychowawcę, uczeń 

może zwrócić się do Dyrektora szkoły. 

5. Uczeń ma prawo do tzw. „szczęśliwego numerka” 

1) „szczęśliwy numerek” to losowany każdego dnia numer z dziennika; 

2) ogłoszenie „szczęśliwego numerka” odbywa się przez radiowęzeł; 

3) „szczęśliwy numerek” posiada osoba, której numer z dziennika odpowiada 

wylosowanemu; 

4) „szczęśliwy numerek” zwalnia ucznia z pisania niezapowiedzianych kartkówek, 

odpowiedzi ustnej. Sytuacja ta nie obowiązuje, gdy uczeń sam wyrazi chęć do wzięcia 

udziału w wyżej wymienionych formach oceny i zajęć; 

5) wylosowany numerek nie zwalnia z pisania zapowiedzianych testów, sprawdzianów i 

kartkówek; 

6) „szczęśliwy numerek” nie zwalnia z bieżącej pracy na lekcji oraz posiadania przyborów, 

zeszytów i książek. 

7) wylosowany numerek nie chroni od negatywnej uwagi z zachowania i nie upoważnia do 

łamania regulaminu szkoły; 

8) w przypadku, gdy uczeń wylosuje szczęśliwy numerek, ale nie zachowuje 

podstawowych norm społecznych oraz nie wypełnia obowiązków uczniowskich zarówno na 

lekcji jak i na przerwach nie może skorzystać z praw przysługujących szczęśliwemu 

numerkowi. 

7. Uczeń, który uzyskał stuprocentową frekwencję w miesiącu ma prawo do jednego tzw. 

„dnia bez pytania” w kolejnym miesiącu kalendarzowym. W przypadku „dnia bez pytania” 

obowiązują takie same zasady jak w przypadku „szczęśliwego numerka” (p. 4) – 8) ) 

 

§ 49 

1. Uczeń ma obowiązek: 

1) przestrzegać postanowień zawartych w dokumentach prawa wewnątrzszkolnego, a w 

szczególności w Statucie szkoły; 

2) uczyć się systematycznie, pracować nad własnym rozwojem, aktywnie uczestniczyć w 

zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły, rozwijać swoje zainteresowania; 

3) należycie przygotowywać się do zajęć, nie zakłócać ich przebiegu przez niewłaściwe 

zachowanie; 

4) posiadać podręczniki i zeszyty do każdego przedmiotu; 

5) zaopatrzyć się w podręczniki i zeszyty do końca pierwszego tygodnia roku szkolnego; 

6) uczestniczyć we wszystkich zajęciach lekcyjnych i nie opuszczać ich bez powodu; 
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7) przedstawiać, w terminie 1. tygodnia, pisemne usprawiedliwienie nieobecności na 

zajęciach  w formie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia rodziców o uzasadnionej 

przyczynie nieobecności; 

8) punktualnie przybywać na zajęcia; 

9) rzetelnie wykorzystywać czas przeznaczony na naukę; 

10)  uczestniczyć w zajęciach świetlicowych podczas tzw. „okienek” i podczas oczekiwania 

na autobus szkolny; 

11)  godnie reprezentować szkołę (uczeń reprezentuje szkołę, kiedy jest delegowany z 

macierzystej placówki i przygotowywany przez nauczyciela tej placówki); 

12)  zawsze przestrzegać zasad kulturalnego zachowania; 

13)  odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz kolegów; 

14)  chronić własne życie i zdrowie, szczególnie poprzez unikanie tytoniu, alkoholu i 

środków odurzających; 

15)  dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów; 

16)  dbać o ład i porządek oraz wspólne dobro: sprzęt, meble, urządzenia, pomoce i 

przybory; 

17)  dbać o higienę własną i otoczenia; 

18)  dbać o schludny wygląd i nosić schludny, skromny, stonowany strój, tzn bluzki, swetry 

o długości przynajmniej zakrywającej pasek spodni, zakryte plecy, ramiona, dekolty; zakaz 

przychodzenia do szkoły w krótkich spodenkach (nie dotyczy zajęć wychowania 

fizycznego); 

19)  wyglądać skromnie; w szkole obowiązuje zakaz farbowania włosów, malowania 

paznokci, robienia makijażu oraz noszenia biżuterii w czasie zajęć wychowania fizycznego; 

20)  posiadać obuwie na zmianę; 

21)  jednodniowa nieobecność nie zwalnia ucznia z przygotowania się do zajęć i odrobienia 

pracy domowej na kolejny dzień. W przypadku nieobecności dłuższej niż jeden dzień uczeń 

ma obowiązek uzupełnić materiał na kolejne zajęcia z danego przedmiotu; 

22)  zaliczyć sprawdzian, podczas którego był nieobecny w wyznaczonym przez 

nauczyciela przedmiotu terminie. Jeżeli uczeń nie zaliczy sprawdzianu w terminie, 

otrzymuje ocenę niedostateczną. 

1. W wyznaczone przez szkołę dni uczeń ma obowiązek ubierać się w strój galowy.  Strój 

galowy tworzą: biała bluzka/koszula i ciemne(granatowe lub czarne) spodnie/spódnica. Dni, 

w które obowiązuje strój galowy to: 

1) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego; 

2) Dzień Edukacji Narodowej; 

3) ślubowanie klas pierwszych (uczniowie klas pierwszych); 

4) rocznica Odzyskania Niepodległości; 

5) rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja; 

6) dzień Patrona szkoły; 

7) egzamin gimnazjalny (uczniowie klas trzecich). 

1. Uczniom, którzy nie stosują się do powyższych zasad, decyzją Rady Pedagogicznej 

można obniżyć ocenę z zachowania. 

2. W szkole obowiązuje zakaz posiadania i używania telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych. W przypadku złamania zakazu wymieniony sprzęt zostaje 

zatrzymany przez nauczyciela i przekazany Dyrektorowi szkoły. Urządzenie zostaje 

zwrócone rodzicom/opiekunom ucznia. Uczeń otrzymuje uwagę w zeszycie uwag. 

3. Podczas zajęć obowiązuje zakaz opuszczania sali, w tym także wyjść do toalety, poza 

sytuacjami, gdy uczeń przedstawi stosowne zaświadczenie lekarskie dotyczące wskazań 
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zdrowotnych ( np. choroby nerek) lub na prośbę rodziców/opiekunów (np. ze względu na 

zaburzenia żołądkowe). 

4. W Gimnazjum obowiązuje zakaz opuszczania szkoły i jej obejścia. Uczeń może opuścić 

teren szkoły w następujących przypadkach: 

1) pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna; 

2) za zgodą wychowawcy lub, w przypadku jego nieobecności, Dyrektora szkoły na 

osobistą lub pisemną – na drukach opatrzonych pieczątką szkoły i podpisem wychowawcy – 

prośbę rodzica/opiekuna.   

3) w nagłych sytuacjach (wypadek, zasłabnięcie) pod opieką nauczyciela lub innego 

pracownika szkoły. 

1. Uczeń, który nie stosuje się do powyższych zasad ponosi następujące konsekwencje: 

1) wpisanie uwagi do zeszytu uwag; 

2) powiadomienie rodziców; 

3) wezwanie rodziców do szkoły; 

4) w przypadku powtarzania się sytuacji – udzielenie nagany przez Dyrektora na apelu 

szkolnym i obniżenie oceny z zachowania; 

5) w uzasadnionych przypadkach (podejrzenie wagarów, palenia papierosów, picia 

alkoholu, zażywania narkotyków, demoralizacji itp.) - powiadomienie policji. 

 

§ 50 

1. Uczniowie posiadający orzeczenie lub opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, wyrównawczych, przygotowywać się 

do zajęć na miarę swoich możliwości. Obowiązują ich oddzielne programy, podręczniki i 

odmienne wymagania edukacyjne. 

2. Gimnazjum organizuje nauczanie indywidualne w przypadkach i na zasadach 

określonych odrębnymi przepisami. 

3. W zależności od potrzeb i możliwości Gimnazjum organizuje zajęcia dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych. 

 

§ 51 

1. W przypadku udowodnienia umyślnego spowodowania zniszczeń sprzętu lub mienia 

szkolnego koszty zakupu lub naprawy ponoszą rodzice/opiekunowie ucznia. 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginione telefony komórkowe, odtwarzacze 

mp3, biżuterię, pieniądze, inny sprzęt lub wartościowe przedmioty przyniesione do szkoły i 

nie pozostawione w depozycie. 

 

§ 52 

1. Nagrody przyznaje Rada Pedagogiczna za: 

1) szczególne osiągnięcia w nauce; 

2) udział w konkursach przedmiotowych; 

3) stuprocentową frekwencję; 

4) I miejsca w klasowych konkursach czytelniczych; 

5) wzorowe wypełnianie obowiązków i powierzonych zadań; 

6) wykazywanie się inicjatywą i kreatywnością w życiu Gimnazjum. 

1. Rodzaje nagród: 

1) pochwała wychowawcy wobec całej klasy; 

2) pochwała Dyrektora wobec uczniów Gimnazjum; 

3) dyplom; 
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4) list gratulacyjny do rodziców/opiekunów; 

5) nagroda książkowa; 

6) nagroda rzeczowa. 

1. Uczeń otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem oraz nagrodę za osiągnięcia w nauce, 

jeśli w danym roku szkolnym uzyskał średnią ocen przynajmniej 4,75 oraz co najmniej 

bardzo dobre zachowanie. 

2. Uczeń, który na koniec roku szkolnego uzyskał średnią ocen 5,0 i wyższą oraz 

przynajmniej bardzo dobre zachowanie otrzymuje stypendium motywacyjne. 

 

§ 53 

1. Za postępowanie niegodne ucznia, nieprzestrzeganie przepisów Statutu Szkoły, uczeń 

może zostać ukarany: 

1) upomnieniem wychowawcy; 

2) pozbawieniem przez wychowawcę pełnionych w klasie funkcji; 

3) upomnieniem lub naganą Dyrektora; 

4) pracą na rzecz szkoły (prace porządkowe w bibliotece, naprawa i porządkowanie 

pomocy dydaktycznych pod kierunkiem nauczyciela); 

5) zawieszeniem na czas oznaczony prawa do udziału we wszystkich lub określonych 

zajęciach prowadzonych w systemie pozalekcyjnym oraz w wycieczkach, z wyjątkiem tych, 

podczas których realizowane są elementy obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

6) obniżeniem oceny z zachowania; 

7) przeniesieniem do równoległej klasy; 

8) przekazaniem do macierzystej szkoły (dotyczy uczniów spoza obwodu); 

9) zawieszeniem ucznia w jego prawach (od 16 roku życia). 

1. Jeśli uczeń swoim niepoprawnym zachowaniem wywiera demoralizujący wpływ na 

innych uczniów, na wniosek Rady Pedagogicznej Dyrektor szkoły zwraca się do 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego 

gimnazjum. 

2. O przeniesienie ucznia do innej szkoły Dyrektor wnioskuje, gdy uczeń: 

1) notorycznie łamie przepisy Statutu szkoły, otrzymał kary przewidziane w Statucie, a 

stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów; 

2) zachowuje się w sposób demoralizujący lub agresywny, zagrażający bezpieczeństwu 

innych uczniów i pracowników szkoły, a zmiana  środowiska wychowawczego może 

korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. 

1. Jeśli uczeń, który nie podlega obowiązkowi szkolnemu (ukończył 18 lat) swoim 

zachowaniem narusza normy współżycia społecznego, przepisy Statutu szkoły, ma niską 

frekwencję / nie uczęszcza na zajęcia lub w wyniku klasyfikacji rocznej nie uzyskał 

promocji do klasy programowo wyższej bądź nie ukończył szkoły, na podst. uchwały 

Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, zostaje decyzją 

Dyrektora szkoły skreślony z listy uczniów. 

2. Uczeń, który ukończył 18 rok życia i nie realizuje obowiązku szkolnego oraz złożył 

pisemną rezygnację z dalszej nauki zostaje, decyzją Dyrektora szkoły, na podst. uchwały 

Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, skreślony z listy 

uczniów. 

 

§ 54 

1. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. 

2. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą 
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ucznia. 

 

§ 55 

1. O nałożonej na ucznia karze wychowawca informuje rodziców/opiekunów ucznia. 

 

§ 56 

1. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora szkoły. 

2. Odwołanie może nastąpić w przeciągu 7 dni roboczych od nałożenia kary. 

3. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne. 

4. Od kary nałożonej przez dyrektora przysługuje odwołanie do organu prowadzącego 

szkołę w terminie 7 dni od nałożenia kary. 

 

§ 57 

1. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

2. Przez niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć 

nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

 

Rozdział 13 

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna 

 

§ 58 

1. Udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej polega na: 

1) dostępności informacji o pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej; 

2) omawianiu z rodzicami trudności dziecka i wskazywaniu możliwości zgłoszenia się z 

dzieckiem do Poradni; 

3) organizowanie dla rodziców spotkań z pracownikami Poradni; 

4) stała współpraca z pedagogiem szkolnym; 

5) prowadzenie nauczania zintegrowanego zgodnie z potrzebami. 

1. Psychoedukacja nauczycieli, rodziców i uczniów realizowana jest w miarę możliwości 

poprzez pracowników Poradni po zgłoszeniu zapotrzebowania przez szkołę. 

§59 – skreślony 

 

§ 60 

1. Profilaktyka uzależnień polega w szczególności na: 

1) stałej edukacji o szkodliwości substancji, których używanie prowadzi do nikotynizmu, 

alkoholizmu i narkomanii; 

2) współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i pedagogiem szkolnym; 

3) zakaz posiadania, używania i udostępniania papierosów, alkoholu i substancji 

odurzających oraz psychoaktywnych na terenie szkoły. 

1. Zasady postępowania w przypadku wykrycia alkoholu lub narkotyków w szkole: 

1) powiadomienie rodziców i policji w trybie natychmiastowym; 

2) zastosowanie się do zaleceń Sądu lub kuratora sądowego. 

 

 

Rozdział 14 - skreślony 
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Rozdział 15 

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

 

§ 65 

1. Celem wewnątrzszkolnego systemu oceniania jest: 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie; 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju; 

3) motywowanie uczniów do dalszej pracy; 

4) dostarczanie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o 

postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich 

uczniów i ich rodziców/opiekunów; 

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

przyjętych w szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych; 

3) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych oraz sprawdzianów 

wiedzy i umiejętności, według potrzeb; 

4) ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec semestru/roku szkolnego i warunków 

ich poprawienia. 

 

§ 66 

1. Na początku roku szkolnego nauczyciele informują uczniów i ich 

rodziców/opiekunów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego 

przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

uczniów. 

2. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz 

rodziców/opiekunów o zasadach oceniania zachowania. 

 

§ 67 

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

2. Sprawdzone, poprawione i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego 

rodzice/opiekunowie otrzymują do wglądu podczas zebrań rodzicielskich oraz 

indywidualnych spotkań z nauczycielami. 

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania 

ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

4. Prace pisemne  znajdują się u nauczyciela przedmiotu. 

5. Na prośbę ucznia lub jego rodziców/opiekunów nauczyciel ustalający ocenę 

powinien ją uzasadnić. 

6. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w 

uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 

powinien dalej się uczyć. 

7. Przy każdej ocenie nauczyciele przekazują uczniom informacje zwrotne dotyczące 
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mocnych i słabych stron ucznia, obejmujące kierunki dalszej współpracy. 

 

§ 68 

1. Na podst. pisemnej opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innej 

poradni specjalistycznej, nauczyciel jest zobowiązany obniżyć wymagania edukacyjne 

w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub 

deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym, 

wynikającym z programu nauczania. 

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki, zajęć 

artystycznych, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 

w wywiązywanie się z obowiązków, wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

 

§ 69 

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

podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych 

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

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki 

uniemożliwia ustalenie rocznej/semestralnej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub 

„zwolniona”. W przypadku zwolnienia trwającego dłużej niż trzy miesiące w  

dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się”zwolniony” lub „zwolniona”. 

3. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki w ciągu całego 

semestru zobowiązany jest dostarczyć zwolnienie od lekarza specjalisty  do – 

odpowiednio – 15 października i 15 marca. 

4. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia 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 (z jednoczesnym zachowaniem możliwości całkowitego zwolnienia ucznia z 

realizacji zajęć wychowania fizycznego). 

5. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców/opiekunów oraz na podstawie opinii Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca 

etapu edukacyjnego  z nauki drugiego języka obcego, ucznia z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim, z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z 

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

Aspergera. 

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

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub 

„zwolniona” 

7. Jeżeli zajęcia, z których uczeń jest zwolniony, odbywają się na pierwszych lub 

ostatnich godzinach lekcyjnych w danym dniu, Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z 

obecności na tych zajęciach na podst. wniosku złożonego przez rodziców/opiekunów 

ucznia. 

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

rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych ucznia wlicza się ocenę ustaloną jako średnia 

ocen z odpowiednio rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych 

zajęć. 

9. Jeżeli ocena ustalona jako średnia ocen z rocznych lub końcowych  ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć religii i zajęć etyki nie jest liczbą całkowitą, ocenę należy 
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zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 

 

§ 70 

1. Klasyfikowanie semestralne/roczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w planie nauczania i ustaleniu 

oceny klasyfikacyjnej. 

2. Uczeń jest klasyfikowany, jeśli uczestniczył przynajmniej w 50% zajęć z danego 

przedmiotu. 

3. Na miesiąc przed końcowym (semestralnym i rocznym) posiedzeniem 

klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej wychowawca klasy informuje 

rodziców/opiekunów uczniów  o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz o 

przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów w 

formie pisemnej. 

4. Rodzice/opiekunowie informowani są o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych 

podczas zebrania rodziców. W przypadku nieobecności na zebraniu wzywani są do 

stawienia się do szkoły w terminie trzech dni od dnia zebrania. W przypadku 

niestawienia się do szkoły zostają poinformowani drogą pocztową za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru. 

5. Uczeń ma prawo do poprawy każdej przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych i zachowania. 

6. Warunkiem koniecznym do pozytywnego rozpatrzenia prośby o podwyższenie 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych jest: 

1) uzyskanie w ciągu okresu z prac pisemnych (sprawdzianów, testów, prac 

klasowych) co najmniej 50% ocen wyższych od oceny przewidywanej; 

2) systematyczne przygotowywanie się do zajęć 

3) aktywność ucznia na zajęciach, zaangażowanie, wysiłek wkładany przez ucznia. 

7. Oceny klasyfikacyjne i zaliczenia ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne 

zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania – wychowawca klasy. 

8. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji semestralnej otrzymał oceny niedostateczne 

zobowiązany jest zaliczyć materiał w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela 

przedmiotu. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku nauczyciel ma prawo 

wystawić ocenę niedostateczną na koniec roku szkolnego. 

 

§ 71 

1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne ustala się według następującej skali: 

1) stopień celujący – 6 

2) stopień bardzo dobry – 5 

3) stopień dobry – 4 

4) stopień dostateczny – 3 

5) stopień dopuszczający – 2 

6) stopień niedostateczny – 1 

1. Przy ocenach bieżących (cząstkowych) dopuszcza się stosowanie plusów („+”) i 

minusów („–”). 

2. Ocena prac pisemnych, sprawdzianów, kartkówek: 

1) 100% przyznanych punktów i punkty dodatkowe – ocena celująca; 

2) 99% –  91% – ocena bardzo dobra; 

3) 90% – 75% – ocena dobra; 

4) 74% – 51% – ocena dostateczna; 
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5) 50% – 30% – ocena dopuszczająca; 

6) 29% – 0% – ocena niedostateczna. 

3. W Gimnazjum przyjęto następujące formy oceniania uczniów: 

1) sprawdziany; 

2) prace klasowe; 

3) kartkówki; 

4) odpowiedzi ustne; 

5) prace domowe; 

6) aktywność na zajęciach. 

  W Gimnazjum stosuje się elementy oceniania kształtującego. 

1. Poszczególne oceny zaznacza się odpowiednimi kolorami. Oceny ze sprawdzianów i 

prac klasowych – kolorem czerwonym, z kartkówek – kolorem zielonym, pozostałe 

oceny – kolorem niebieskim lub czarnym. 

 

§ 72 

1. Nauczyciele Gimnazjum przyjmują następujące ogólne kryteria ocen, zgodnie ze skalą 

obowiązującą podczas klasyfikacji rocznej: 

1) stopień celujący (6) oznacza, że uczeń opanował pełen zakres wiadomości i 

umiejętności przewidzianych w podstawie programowej, lub wykraczają one poza poziom 

osiągnięć edukacyjnych przewidzianych w podstawie programowej, wskazują na dużą 

samodzielność w ich uzyskaniu, uczeń bierze udział w konkursach przedmiotowych; 

2) stopień bardzo dobry (5) oznacza, że uczeń opanował pełen zakres wiadomości i 

umiejętności przewidzianych w podstawie programowej, nie prognozuje żadnych kłopotów 

w opanowaniu kolejnych treści kształcenia, jest aktywny na zajęciach, rozwiązuje 

samodzielnie zadania; 

3) stopień dobry (4) oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i 

umiejętności przewidzianych w podstawie programowej nie jest pełne, ale nie prognozuje 

kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia, uczeń jest obowiązkowy, aktywny na 

zajęciach; 

4) Stopień dostateczny (3) oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie 

wiadomości przewidziane w podstawie programowej i w stopniu tak niewielkim, że może to 

oznaczać kłopoty przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia w ramach 

danego przedmiotu; 

5) stopień dopuszczający (2) oznacza, że stopień opanowania przez ucznia wiadomości i 

umiejętności  przewidzianych w podstawie programowej jest tak niewielki, iż stawia pod 

znakiem zapytania możliwości dalszego kształcenia w danym przedmiocie i utrudnia naukę 

przedmiotów pokrewnych; 

6) stopień niedostateczny (1) oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia oczekiwań 

określonych w podstawie programowej, co uniemożliwia mu opanowanie kolejnych treści z 

danego przedmiotu i w znacznym stopniu utrudnia naukę przedmiotów pokrewnych. 

 

§73 

1. Do średniej ocen wlicza się oceny ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i 

nadobowiązkowych, z tym że ocena niedostateczna z przedmiotów nadobowiązkowych nie 

ma wpływu na promocję lub ukończenie szkoły. 

2. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (kończy szkołę), jeżeli ze 

wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał 

oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego. 
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3. Uczeń Gimnazjum, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z 

jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu 

poprawkowego. 

4. W przypadku, gdy uczeń nie zda egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu, jeden 

raz w ciągu cyklu kształcenia Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na promocję 

warunkową. W przypadku otrzymania takiej promocji uczeń zobowiązany jest w ciągu 

trzech miesięcy następnego roku szkolnego zaliczyć materiał, z którego uzyskał ocenę 

niedostateczną. Zaliczenia dokonuje nauczyciel tego przedmiotu w ustalonej przez siebie 

formie. O ocenie zaliczenia uzyskanej przez ucznia nauczyciel informuje Radę 

Pedagogiczną. W przypadku nie uzyskania zaliczenia nauczyciel ma prawo wystawić 

semestralną ocenę niedostateczną z tego przedmiotu. 

5. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na 50% zajęć z 

danego przedmiotu może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

6. Oceny klasyfikacyjne wpisywane są w arkuszach ocen na koniec roku szkolnego. 

7. Po wystawieniu ocen klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów i oceny 

zachowania rodzice/opiekunowie ucznia mogą wnieść zastrzeżenia w przypadku, gdy 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

 

§ 74 

1. Ocena z zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

6) kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

1. Ocenę z zachowania roczną i semestralną ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

1. Kryteria oceny z zachowania są następujące: 

1) Zachowanie ucznia ocenia się w dziewięciu kategoriach opisowych oznaczonych 

znakami rzymskimi. Zadaniem nauczyciela jest wybranie w kolejnych kategoriach spośród 

poszczególnych zapisów tego zdania, które najlepiej charakteryzuje ucznia w opinii 

wychowawcy, innych nauczycieli (lub innych członków społeczności). 

2) Cyfra przy wybranym zapisie oznacza liczbę punktów w danej kategorii. Suma 

 punktów zamieniona jest na ocenę według zasad wymienionych w ustaleniach 

 końcowych. 

3) Ocenę z zachowania wystawia wychowawca, w oparciu o informacje uzyskane od 

nauczycieli uczących w danej klasie oraz na podstawie samooceny ucznia. W przypadkach 

trudnych i indywidualnych wskazana jest konsultacja z pedagogiem szkolnym (uczniowie 

niedostosowani, trudni wychowawczo). W sytuacjach spornych decyzję podejmuje Rada 
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Pedagogiczna. 

    a). Stosunek do nauki –  stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i 

     innych  uwarunkowań, uczeń osiąga wyniki: 

 4 punkty -  maksymalne 

 3 punkty - wysokie 

 2 punkty - przeciętne 

 1 punkt - raczej niskie 

 0 punktów - zdecydowanie zbyt niskie. 

b). Frekwencja 

 4 punkty - uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień 3 punkty - 

uczeń ma niewielką liczbę godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień (do 6 godz. 

nieusprawiedliwionych i do 2 spóźnień) 

 2 punkty - zdarza się, że uczeń opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się (6 

– 8  godz. nieusprawiedliwionych ( 3 – 4 spóźnień) 

 1 punkt - uczeń często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia i spóźnia się (9 – 15 godz. 

nieusprawiedliwionych i 5-6 spóźnień) 

 0 punktów - uczeń nagminnie spóźnia się i opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (pow. 

16 godz. nieusprawiedliwionych i powyżej 6 spóźnień) 

c). Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań. 

 3 punkty - uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych kół naukowych, zainteresowań lub 

prowadzi samokształcenie w wybranym kierunku, co pozwala mu osiągnąć wyjątkowo 

wysoki poziom wiedzy w zakresie niektórych przedmiotów objętych szkolnym programem 

nauczania. 

 2 punkty - uczeń sporadycznie uczestniczy w zajęciach szkolnych kół naukowych lub 

zainteresowań albo prosi nauczycieli o wskazówki do samodzielnej pracy nad sobą, 

uzupełnia wiedzę zdobywaną podczas lekcji do poziomu niezbędnego do uzyskiwania 

dobrych stopni. 

 1 punkt - uczeń nie jest zainteresowany samorozwojem, satysfakcjonuje go uzyskiwanie 

przeciętnych wyników w nauce. 

 0 punktów - uczeń nie jest zainteresowany samorozwojem ani uzyskiwaniem choćby 

przeciętnych wyników w nauce szkolnej. 

    d). Takt i kultura w stosunku do ludzi. 

 3 punkty - uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i umiejętność 

dyskusji, a jego postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia. 

 2 punkty - zdarzyło się, że uczeń zachował się nietaktownie lub nie zapanował nad 

emocjami i wyraził się niekulturalnie. (1 – 2 uwagi w dzienniku lekcyjnym dotyczące 

niewłaściwego zachowania ucznia) 

 1 punkt - uczeń bywa nietaktowny, czasami używa wulgaryzmów, nie wykonuje 

poleceń nauczyciela, zakłóca prowadzenie lekcji, używa telefonu komórkowego w czasie 

lekcji (3 – 5 uwag) 

 0 punktów - uczeń zwykle bywa nietaktowny, używa wulgaryzmów, jest agresywny, nie 

wykonuje poleceń nauczyciela, sprawia problemy podczas przerw, przeszkadza w 

prowadzeniu lekcji (nagminnie), bierze udział w bójkach na terenie szkoły lub poza nią. 

(powyżej 5 uwag) 

e). Dbałość o wygląd zewnętrzny. 

• 3 punkty - uczeń dba o swój wygląd 
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 2 punkty - zdarzyło się (1 – 2 razy), że uczeń nie zadbał o higienę osobistą lub nie 

przyszedł w stroju wymaganym przez szkołę, 

 1 punkt – czasami (3-5 razy) zwracano uczniowi uwagę o niestosowności stroju, 

 0 punktów - uczniowi często trzeba przypominać o potrzebie dbałości o higienę, 

odpowiedni strój i fryzurę. Poprzez odpowiedni strój i fryzurę rozumie się: stonowane 

kolory ubrań, zakaz makijażu twarzy, malowania paznokci, noszenia tipsów, włosy czyste, 

umyte (nie dopuszcza się farbowania włosów, wycinania wzorków, czesania na irokeza, 

noszenia dredów, dopinania kolorowych pasemek, warkoczyków i innych ozdób itp.), 

zasłonięte ramiona, brzuchy, obowiązkowy strój galowy, wymagany w wyznaczone przez 

szkołę dni ( ciemne spodnie, lub spódnica, biała bluzka), zakaz noszenia ubrań z 

wulgarnymi lub niemoralnymi napisami, również w języku obcym oraz promujących 

niewłaściwe zachowania. 

f). Sumienność, poczucie odpowiedzialności. 

 4 punkty - uczeń zawsze dotrzymuje ustalonych terminów (sprawdzianów, przynoszenia 

usprawiedliwień, itp.), rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych 

dobrowolnie różnorodnych zadań i prac. 

 3 punkty - zdarzyło się raz, że uczeń nie dotrzymał ustalonych terminów lub niezbyt 

dobrze wykonał powierzone mu prace i zadania, czasami podejmuje dobrowolne 

zobowiązania, które stara się wykonywać terminowo i na czas. 

 2 punkty - zdarza się 2 razy, że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt 

dobrze wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań, rzadko podejmuje dobrowolne 

zobowiązania, ale dobrze się z nich wywiązuje. 

 1 punkt - zdarzyło się 3-5 razy, że uczeń nie dotrzymał ustalonych terminów lub 

niechętnie i niestarannie wykonał powierzone mu zadania i prace, niechętnie podejmuje 

dobrowolne zobowiązania i czasami się z nich nie wywiązuje. 

 0 punktów - zdarzyło się więcej niż 6 razy, że uczeń nie dotrzymał  ustalonych 

terminów, nie wykonał powierzonych mu prac i zadań, nie podejmuje dobrowolnych 

zobowiązań. 

g). Postawa moralna i społeczna ucznia. 

 4 punkty - w codziennym życiu szkolnym uczeń wykazuje się uczciwością, zawsze 

reaguje na dostrzegane przejawy zła, szanuje godność osobistą własną i innych osób, swoją 

postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych, a także dla mienia szkolnego i 

publicznego oraz własności prywatnej i chętnie pomaga kolegom zarówno w nauce, jak i w 

innych sprawach życiowych, wykazuje dużą aktywność w działaniach na rzecz zespołu w 

szkole lub poza nią. 

 3 punkty - uczeń zwykle postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, stara 

się nie uchybiać godności własnej i innych osób, szanuje własną i cudzą pracę, mienie 

publiczne i prywatne, nie uchyla się od pomocy kolegom w nauce, w innych sprawach 

życiowych, angażuje się w pracę na rzecz zespołu. 

 2 punkty - zdarzyło się (2 razy), że uczeń nie postąpił zgodnie z zasadą uczciwości w 

stosunkach międzyludzkich lub nie zareagował na ewidentny przejaw zła, uchybił godności 

własnej lub innej osoby, nie wykazał dostatecznego szacunku dla pracy własnej lub cudzej, 

naraził na nieznaczny uszczerbek mienie publiczne lub prywatne, odmówił pomocy koledze 

w nauce lub innej życiowej sprawie, nie uchyla się od spraw na rzecz zespołu. 

 1 punkt - uczeń w swoim postępowaniu często nie przestrzega zasady uczciwości, 

zwykle nie reaguje na przejawy zła, nie ma skłonności do poszanowania godności własnej i 
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innych członków społeczności szkolnej, nie wykazuje szacunku do pracy lub własności 

innych czy swojej, niechętnie odnosi się do próśb kolegów o pomoc, często unika pracy na 

rzecz zespołu lub w jego składzie. 

 0 punktów - postępowanie ucznia zwykle jest sprzeczne z zasadą uczciwości, uczeń jest 

obojętny wobec przejawów zła, nie szanuje godności własnej i innych ludzi, nie widzi 

potrzeby szanowania pracy oraz własności, unika lub odmawia podejmowania 

jakichkolwiek działań na rzecz innych osób lub zespołu. 

h). Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa (opuszczanie terenu szkoły, bezpieczeństwo 

podczas przerw). 

 4 punkty - uczeń zawsze sam przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na 

występujące zagrożenia. 

 3 punkty - zdarzyło się raz, że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego 

lub innych osób lub lekceważył takie zagrożenie, albo nie zareagował na zwróconą mu 

uwagę. 

 2 punkty - dwa razy trzeba było uczniowi zwracać uwagę na to, że jego postępowanie 

może spowodować (lub powoduje) zagrożenie jego bezpieczeństwa lub innych osób, 

niekiedy lekceważy on takie zagrożenia, ale reaguje na zwracane mu uwagi. 

 1 punkt - często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub często lekceważy on 

niebezpieczeństwo i nie zawsze reaguje na zwracane mu uwagi. 

 0 punktów - często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub uczeń często lekceważy 

niebezpieczeństwo i nie zmienia swojej postawy pomimo uwag. 

i). Postawa wobec nałogów i uzależnień. 

 4 punkty - nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów, uzależnień, on sam deklaruje że 

jest od nich wolny, swoją postawą zachęca innych do naśladownictwa lub czynnie 

wspomaga starania innych o wyjście z nałogu lub uzależnienia. 

 0 punktów - stwierdzono, że uczeń pali papierosy, bywał pod wpływam alkoholu lub 

przyjmował narkotyki. 

4) Oceny ustala się wg następujących zasad: 

a) Uczeń, który w punkcie II, IV lub IX otrzymał 0 pkt. nie może mieć oceny wyższej niż 

poprawna 

b) Uczeń, który otrzymał choćby w jednym przypadku 1pkt., nie może mieć oceny 

wyższej niż dobra 

c) Uczeń, który otrzymał upomnienie od wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły nie 

może mieć oceny końcowej wyższej niż dobra. 

d) Uczeń, który otrzymał więcej niż 3 upomnienia od wychowawcy, lub naganę od 

dyrektora szkoły nie może mieć oceny końcowej wyższej niż poprawna 

e) Uczeń, który w punkcie V uzyskał 0 punktów, a w semestrze nie posiadał stroju 

szkolnego więcej niż 10 razy, nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna. 

f) W pozostałych przypadkach stosuje się punkty uzyskane w poszczególnych kategoriach 

(I – IX) na zasadach w/o i stosuje się poniższą tabelę: 

 

Ilość punktów Ocena 

33 – 31 Wzorowe 

30 – 28 Bardzo dobre 

27 – 25 Dobre 
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24 – 18 Poprawne 

17 – 10 Nieodpowiednie 

9 – 0 Naganne 

5) W przypadku, gdy uczeń wejdzie w konflikt z prawem, nawet poza terenem szkoły i w 

czasie wakacji, Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję o obniżeniu mu oceny z zachowania. 

6) Uczeń, który ukończył 18 lat ma możliwość kontynuowania nauki w Gimnazjum. W 

przypadku złamania przepisów Statutu Szkoły (uleganie nałogom, bójki, kradzieże i inne) 

zarówno w szkole, jak i poza nią, uczeń może być wydalony ze szkoły. 

7) W każdej klasie prowadzone są tzw. zeszyty spostrzeżeń, w których nauczyciele 

zapisują swoje spostrzeżenia dotyczące zarówno pozytywnych, jak i negatywnych 

zachowań uczniów. 

8) Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą odwołać się od oceny z zachowania, 

jeżeli uznają, że została ona ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny. 

9) Ocena z zachowania, zgodnie z przepisami, nie może mieć wpływu na oceny z 

przedmiotów nauczania. 

10)  W szczególnie uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach wychowawca klasy 

może odstąpić od jednego z punktów składowych oceny z zachowania. 

11)  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. 

 

§ 75 

 1. Procedury odwołania się od oceny z zachowania: 

1) W przypadku, gdy roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, uczeń lub jego rodzice/opiekunowie odwołują 

się do Dyrektora szkoły w terminie 2 dni roboczych od zakończenia zajęć; 

2) Dyrektor szkoły powołuje komisję, w celu rozpatrzenia odwołania; 

3) W skład komisji wchodzą: 

a) Dyrektor szkoły, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 

d) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. 

e) pedagog szkolny 

f) przedstawiciel Rady Rodziców 

4) komisja ustala roczną ocenę zachowania w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń; 

5) ustala się dla ucznia ocenę klasyfikacyjną z zachowania zwykłą większością głosów; w 

przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji; 

6) ustalona przez komisję ocena z zachowania nie może być niższa niż ocena ustalona 

wcześniej; 

7) ocena ustalona przez komisję jest ostateczna; 

8) z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 

a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

b) termin posiedzenia komisji; 

c) imię i nazwisko ucznia; 
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d) wynik głosowania 

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

9) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

Rozdział 16 

Procedury egzaminu poprawkowego, klasyfikacyjnego oraz sprawdzianu wiadomości 

i umiejętności 

 

§ 76 

1. Po uzyskaniu przez ucznia niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z jednego lub 

dwóch przedmiotów jego rodzice/opiekunowie powinni złożyć do Dyrektora szkoły podanie 

w terminie 7 dni od klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej. 

2. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminu poprawkowego w ostatnim tygodniu 

wakacji. 

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

plastyki, muzyki, informatyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych oraz wychowania 

fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

4. Część pisemna egzaminu trwa 45 min. Po 15 minutowej przerwie rozpoczyna się część 

ustna. Uczeń losuje jeden zestaw zawierający trzy pytania, na które udziela odpowiedzi po 

10 minutowym przygotowaniu. 

 

§ 77 

1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W 

skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły –  jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których uczeń otrzymał ocenę 

niedostateczną – jako egzaminujący; 

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

komisji. 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia, z których uczeń otrzymał ocenę niedostateczną może 

być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie 

uzasadnionych przypadkach. Wówczas Dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą 

innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie 

nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej 

szkoły. 

2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. 

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

odpowiedziach ucznia. 

2. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w innym terminie, określonym przez 

Dyrektora szkoły. 

3. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy 
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programowo wyższej. 

4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Gimnazjum, Rada Pedagogiczna może 

jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego wyrazić zgodę na promocję warunkową, w 

przypadku, gdy uczeń nie zda egzaminu poprawkowego. W przypadku otrzymania takiej 

promocji uczeń zobowiązany jest w ciągu trzech miesięcy następnego roku szkolnego 

zaliczyć materiał z przedmiotu, z którego otrzymał ocenę niedostateczną. Zaliczenia 

dokonuje nauczyciel tego przedmiotu w ustalonej przez siebie formie. 

5. O ocenie zaliczenia uzyskanej przez ucznia nauczyciel informuje Radę Pedagogiczną. 

6. W przypadku nie uzyskania zaliczenia nauczyciel ma prawo wystawić semestralną 

ocenę niedostateczną z tego przedmiotu. 

 

§ 78 

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

jeżeli jego nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczają 50% czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionych nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. W przypadku nieklasyfikowania ucznia jego rodzice/opiekunowie powinni złożyć do 

Dyrektora szkoły podanie o wyznaczenie egzaminu klasyfikacyjnego nie później niż na 

jeden dzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi 

opiekunami. 

6. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z 

plastyki, muzyki, informatyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych oraz wychowania 

fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

7. Część pisemna egzaminu trwa 45 min. Po 15 minutowej przerwie rozpoczyna się część 

ustna. Uczeń losuje jeden zestaw zawierający trzy pytania, na które udziela odpowiedzi po 

10 minutowym przygotowaniu. 

 

§ 79 

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W 

skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły –  jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których uczeń nie został klasyfikowany – 

jako egzaminujący; 

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

komisji. 

1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

odpowiedziach ucznia. 
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2. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w innym terminie, określonym przez 

Dyrektora szkoły. 

3. Uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej. 

4. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice/opiekunowie ucznia. 

 

§ 80 

1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i 

ustnej. 

2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w 

terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

3. Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami. 

4. W skład komisji przeprowadzającej sprawdzian wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. Nauczyciel prowadzący zajęcia, z których uczeń przystępuje do sprawdzianu może być 

zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie 

uzasadnionych przypadkach. Wówczas Dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą 

innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie 

nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej 

szkoły. 

6. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający 

w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania sprawdzające; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

7. Do protokołu, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do dokumentacji przebiegu nauczania. 

§ 81 

1. Uczeń kończy Gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał 

oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i ponadto przystąpił do egzaminu 

gimnazjalnego. 

 

 

Rozdział 17 

Procedury egzaminu gimnazjalnego 

 

§ 82 

1. W klasie trzeciej Gimnazjum przeprowadzany jest egzamin OKE obejmujący 

wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 
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2. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno – 

przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego. 

3. Część humanistyczna: 

1) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie egzamin trwa 60 minut. Dla 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu 

może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut. 

2) z zakresu języka polskiego egzamin trwa 90 minut. Dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 

45 minut. 

4. Część matematyczno – przyrodnicza: 

1) Z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) egzamin 

trwa 60 minut. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania 

egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut. 

2) Z zakresu matematyki egzamin trwa 90 minut. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut. 

5. Część językowa: 

1) Na poziomie podstawowym egzamin trwa 60 minut. Dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 

20 minut. 

2) Na poziomie rozszerzonym egzamin trwa 60 minut. Dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 

30 minut. 

6. Rodzice/opiekunowie ucznia składają Dyrektorowi szkoły w terminie do 20 września 

pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał 

trzecią część egzaminu gimnazjalnego. 

7. Uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuują naukę języka rozpoczętą w szkole 

podstawowej zdają egzamin gimnazjalny z języka obcego na poziomie podstawowym oraz 

rozszerzonym. Do poziomu podstawowego egzaminu z języka obcego przystępują 

uczniowie, którzy rozpoczęli jego naukę w klasie 1. gimnazjum i uczyli się go jako 

przedmiotu obowiązkowego. Uczniowie ci, jeśli chcą sprawdzić poziom swoich 

umiejętności językowych, mogą przystąpić również do egzaminu na poziomie 

rozszerzonym. 

8. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu, w terminach i godzinach 

wyznaczonych przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

 

§ 83 

1. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 

dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

2. Orzeczenie powinno być wydane przez poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, w 

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

uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego. 

3. Orzeczenie to rodzice/opiekunowie ucznia przedkładają Dyrektorowi szkoły w terminie 

do 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu 

gimnazjalnego. 

4. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie 

przystępują do egzaminu gimnazjalnego. 

5. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, posiadający 
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orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w Gimnazjum kontynuowali naukę 

języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są 

zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na 

poziomie rozszerzonym. 

6. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ze sprzężoną 

niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie 

rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez 

dyrektora komisji okręgowej z egzaminu gimnazjalnego na wniosek rodziców/opiekunów, 

zaopiniowany przez Dyrektora szkoły. 

§ 84 

1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych 

o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów 

objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub 

finalisty. 

2. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

3. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z 

odpowiedniej części egzaminu najwyższego wyniku. 

 

§ 85 

1. Za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego w danej szkole odpowiada 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest Dyrektor szkoły. 

2. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia. 

 

§ 86 

1. W skład zespołu nadzorującego egzamin gimnazjalny wchodzą co najmniej trzy osoby: 

1) przewodniczący 

2) co najmniej dwóch nauczycieli, z których jeden jest zatrudniony w innej placówce. 

1. Każda część egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym 

miejscu czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy. 

2. Przed rozpoczęciem danej części egzaminu gimnazjalnego na zestawie pytań i karcie 

odpowiedzi wpisuje się kod ucznia nadany przez komisję okręgową. 

3. W czasie trwania egzaminu każdy uczeń pracuje samodzielnie przy osobnym stoliku. 

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

uczniów. 

4. W sali, w której przeprowadzany jest egzamin nie można korzystać z żadnych urządzeń 

telekomunikacyjnych. 

5. W czasie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego 

może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających 

kontaktowanie się ucznia z innymi osobami, za wyjątkiem osób udzielających pomocy 

medycznej. 

7. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego w sali mogą przebywać wyłącznie 

uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład 

zespołu nadzorującego. 

8. W czasie trwania egzaminu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących 

zadań ani się ich nie komentuje. 



37 

9. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub 

jeżeli uczeń wnosi urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z niego w sali 

egzaminacyjnej, albo zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę 

innym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa 

odpowiednią część egzaminu tego ucznia i unieważnia jego pracę. 

10. Informację o przerwaniu i unieważnieniu odpowiedniej części egzaminu ucznia 

zamieszcza się w protokole. 

 

§ 87 

1. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy powołani przez dyrektora Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej. Wynik egzaminu ustala Komisja Okręgowa na podstawie liczby punktów 

przyznanych przez egzaminatorów. 

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

gimnazjalnego lub odpowiedniej jego części w ustalonym terminie lub jego egzamin został 

przerwany, przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej jego części w 

dodatkowym terminie, ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do 

dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora Komisji Okręgowej. 

3. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

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

Komisji Okręgowej, na udokumentowany wniosek Dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia 

z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w 

porozumieniu z rodzicami/opiekunami ucznia. 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów sprawdzona i oceniona praca ucznia 

jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom/opiekunom do wglądu w miejscu i czasie 

wskazanym przez dyrektora Komisji Okręgowej. 

5. Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. 

 

§ 88 

1. Uczniowie klas trzecich Gimnazjum, zdający egzamin gimnazjalny mają obowiązek: 

1) stawić się na egzamin co najmniej pół godziny przed jego rozpoczęciem; 

2) posiadać potrzebne przybory, akcesoria oraz legitymację szkolną; 

3) ubrać się w strój galowy; 

4) samodzielnie pracować nad zadaniami egzaminacyjnymi. 

 

 

Rozdział 18 

Projekt edukacyjny 

 

§ 89 

1. Uczniowie Gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 

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

rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać 

poza te treści. 

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i 

obejmuje następujące działania: 
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1) wybranie tematu projektu edukacyjnego; 

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

3) wykonanie z zaplanowanych działań; 

4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego; 

5) podsumowanie pracy uczniów nad tym projektem. 

1. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa Dyrektor Gimnazjum po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

 

§ 90 

1. Kryteria oceniania zachowania ucznia Gimnazjum uwzględniają udział ucznia w 

realizacji projektu edukacyjnego. 

2. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować 

projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców/opiekunów o warunkach realizacji 

projektu edukacyjnego. 

 

§ 91 

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

edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia Gimnazjum. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w 

realizacji projektu edukacyjnego, Dyrektor Gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji 

projektu edukacyjnego. 

3. W takim przypadku na świadectwie ukończenia Gimnazjum w miejscu przeznaczonym 

na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się 

„zwolniony” lub „zwolniona”. 

 

§ 92 

1. Projekt edukacyjny realizowany jest zgodnie z harmonogramem i regulaminem. 

 

Rozdział 19 

Postanowienia końcowe 

 

§ 93 

1. Wnioski dotyczące zmian w Statucie Gimnazjum mogą zgłaszać wszystkie organy 

szkoły. 

2. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie Gimnazjum jest Rada 

Pedagogiczna. 

 

§ 94 

1. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy 

prawa. 

 

§ 95 

1. Tekst niniejszego Statutu dostępny jest dla nauczycieli, uczniów i rodziców/opiekunów 

w bibliotece szkolnej, gabinecie Dyrektora, na stronie internetowej Gimnazjum im. Papieża 

Jana Pawła II w Naruszewie oraz, wg potrzeb, 

na gazetce Samorządu Uczniowskiego. 
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