
 

Podstawą prawną Statutu jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2002 r.  
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oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów 
i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn.zm.). 
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ROZDZIAŁ I 
PRZEPISY OGÓLNE 

 
§ 1 

 
1. Ustala się nazwę szkoły w brzmieniu:  

a) „Gimnazjum im. Jana Pawła II w Głojscach”.  
b) „Gimnazjum im. Jana Pawła II Głojsce, ul. Szkolna 7, 38-450 Dukla, tel./fax (13) 433-

00-05” na pieczęci szkoły. 
 
 

§ 2 
 
1. Organem prowadzącym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Głojscach, zwane dalej 

„Gimnazjum”, jest Stowarzyszenie „Wspólna Szkoła” w Głojscach z siedzibą w budynku 
Szkoły Podstawowej w Głojscach, ul. Szkolna 7, 38-450 Dukla. 

 
 

§ 3 
 
1. Cykl kształcenia w Gimnazjum trwa 3 lata. 

 
2. Zajęcia edukacyjne odbywają się na jedną zmianę. 

 
3. Czas rozpoczynania i zakończenia zajęć edukacyjnych, przerw oraz ferii określa Minister 

Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. 
 

4. Zakończenie pierwszego półrocza ustala się na ostatni piątek stycznia danego roku. 
 

 
§ 4 

 
1. Nadzór pedagogiczny nad działalnością Gimnazjum sprawuje Kuratorium Oświaty  

w Rzeszowie.  
 

 
§ 5 

 
1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami (wzór pieczęci 

urzędowej określono zgodnie z przepisami; pieczęć urzędową szkoły, z godłem  
w części środkowej, umieszcza się tylko na dokumentach szczególnej wagi, takich jak: 
świadectwo, kopie świadectw, legitymacja szkolna). 
 

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

3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Gimnazjum określają odrębne przepisy. 
 

4. Źródłami finansowania szkoły są:  
a)  subwencja oświatowa,  
b)  środki finansowe Stowarzyszenia,  
c)  środki finansowe Rady Rodziców. 
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ROZDZIAŁ II 
CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 
§ 6 

 
1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty  

z dnia 7 września 1991 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz 
w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. 
 

2. Celem szkoły jest wychowanie absolwenta, który: 
 

a) jest przygotowany do edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym, 
b) potrafi samodzielnie korzystać z różnorodnych źródeł informacji, 
c) posiada nawyk systematycznej, samodzielnej pracy mającej na celu nie tylko 

sprostanie wymaganiom szkoły, ale także rozwój własnych zainteresowań 
poznawczych i twórczych. 

 
§ 7 

 
1. Przyjęte cele i zadania Gimnazjum realizuje przy uwzględnieniu przyjętego  

w Gimnazjum szkolnego planu nauczania, opracowanego na podstawie ramowego 
planu nauczania. 
 

2. Realizacja celów i zadań Gimnazjum następuje poprzez kształcenie zgodnie  
z założeniami podstawy programowej przewidziane dla trzeciego etapu edukacyjnego. 

 
 

§ 8 
 
1. Program Wychowawczy i Program Profilaktyki Gimnazjum uchwala Rada Pedagogiczna 

po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.  
 
 
 

ROZDZIAŁ III 
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

 
§ 9 

 Założenia ogólne 
 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu 
przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości  
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 
programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę 
podstawę, zatwierdzonych i zawartych w Szkolnym Zestawie Programów. 
 

2. Ocenianiu podlegają: 
a) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 
b) zachowanie ucznia. 

 
3. Wewnątrzszkolny system oceniania jest dokumentem otwartym, dopuszcza się doko-

nywanie zmian na podstawie ewaluacji. 
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4. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji zwrotnej 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. 

 
 

§ 10 
 Zasady oceniania osiągnięć poznawczych 

i praktycznych uczniów 
 

1. Klasyfikację śródroczną ustala się najpóźniej na 7 dni przed ostatnim piątkiem stycznia 
z zastrzeżeniem sytuacji, gdy ferie zimowe rozpoczną się w pierwszym terminie, wtedy 
klasyfikację śródroczną ustala się na 7 dni przed rozpoczęciem ferii zimowych. 
 

2. Klasyfikację roczną ustala się najpóźniej na 7 dni przed zakończeniem roku szkolnego. 
 

Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia jest wyrażone stopniem według skali 1–6:  
 

STOPIEŃ 
SKRÓT 

LITEROWY 
OZNACZENIE 

CYFROWE 

celujący cel 6 

bardzo dobry bdb 5 

dobry db 4 

dostateczny dst 3 

dopuszczający dop 2 

niedostateczny ndst 1 

 
a) ocena bieżąca wyrażona jest cyfrą w skali 1–6 z możliwością zastosowania plusów 

i minusów, 
b) ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna wyrażona jest cyfrą w skali 1–6 bez 

stosowania plusów i minusów. 
 
3. Ocenianie pracy uczniów jest odnotowywane w dzienniku lekcyjnym jako ocena 

cząstkowa za poszczególne formy aktywności. 
 
4. Dopuszcza się prowadzenie odrębnego dziennika do zajęć z wychowania fizycznego. 
 
5. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego (do dwóch tygodni) zobowiązany jest 

podać uczniom i ich rodzicom informację o:  
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śród-

rocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, wynikających z realizowanego przez 
siebie programu nauczania; 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 
 
6. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 

rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania oraz warunkach 
i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
a) uczniowie informowani są na pierwszej godzinie do dyspozycji wychowawcy; 
b) rodzice (prawni opiekunowie) informowani są na pierwszym zebraniu we wrześniu. 
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§ 11 
Zasady opracowania wymagań edukacyjnych 

i kryteria oceniania 
 

1. Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na 
poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw 
uczniów. Określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu 
procesu nauczania. 

 
2. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących podstaw 

programowych i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć 
edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia.  

 
3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców  

o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu 
nauczania oraz o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej 
oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: 
 
a) uczniowie są informowani na pierwszej lekcji organizacyjnej przez nauczyciela 

przedmiotu; zapoznanie się z kryteriami potwierdzają, wpisując do zeszytu 
adnotację o treści: „Zapoznałem się z kryteriami wymagań na poszczególne stopnie 
z…(tu nazwa przedmiotu)”, datę oraz własnoręczny podpis; 

b) rodzice obowiązani są do 20 września każdego roku zgłosić się do szkoły  
w celu zapoznania się z treścią szkolnej broszury, zawierającej zbiór wymagań 
edukacyjnych na poszczególne stopnie ze wszystkich przedmiotów i potwierdzić to 
własnoręcznym podpisem; 

c) w przypadku niezgłoszenia się rodzica w ww. terminie wychowawca danej klasy 
ustala z rodzicami swoich uczniów sposób zapoznania się z tym dokumentem. 

 
4. Ustala się jednolite poziomy wymagań (kryteria ocen) na stopnie szkolne: 

 
1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
 

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza podstawę 
programową przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne 
uzdolnienia oraz 

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 
teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje 
rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program 
nauczania tej klasy, lub 

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach 
sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim 
(regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia; 

 
2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 
przedmiotu w danej klasie oraz 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 
problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi 
zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 
sytuacjach; 



STAN NA 1 WRZEŚNIA 2015 R. 

 7 

 
3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 

a) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem 
nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym 
wymagania podstawowe, określone przez nauczyciela w przedmiotowym 
systemie oceniania oraz 

b) poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności, rozwiązuje (wykonuje) 
samodzielnie typowe i łatwiejsze nietypowe zadania teoretyczne i praktyczne; 

 
4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej 
klasie na poziomie wymagań podstawowych, określonych w przedmiotowym 
systemie oceniania oraz 

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim 
stopniu trudności z niewielką pomocą nauczyciela; 

 
5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
 

a) ma braki w zakresie wymagań podstawowych z danego przedmiotu, ale braki te 
nie przekreślają możliwości opanowania przez ucznia podstawowej wiedzy 
z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz 

b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim 
stopniu trudności z pomocą nauczyciela; 

 
6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości 

i umiejętności określonych w przedmiotowym systemie oceniania danego 
przedmiotu jako podstawowe, a braki w wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze 
zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu. 

 
5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz 

laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 
celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata 
konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata 
lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej 
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć 
edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

 
 

§ 12 
 Dostosowanie wymagań 

 
1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki, 

zajęć artystycznych nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany 
przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, 
chęć do pracy, zaangażowanie, aktywność. 

 
2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 
wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony 
w tej opinii. 
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3. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki 

na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej 
przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. 

 
4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

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

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni 
specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową,  
z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego 
okresu kształcenia w Gimnazjum. 

 
6. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 

edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia. 

 
7. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na 
podstawie tego orzeczenia. 

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

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

 
9. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia,  
u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się (tzn. ucznia w normie 
intelektualnej o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących 
systemach sensorycznych) lub zaburzenia i odchylenia rozwojowe uniemożliwiające 
sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania (opinia 
poradni nie zwalnia ucznia ze wszystkich wymagań i nie daje automatycznie gwarancji 
promocji): 

 
a) opinię poradni rodzice dołączają do dokumentów składanych przy zapisie do klasy 

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

opinię zaraz po jej otrzymaniu. 
 
10. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych następuje na 
podstawie tego orzeczenia. 

 
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 publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (od września 
2012 r. również niepublicznej). 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-09-2015&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-09-2015&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-09-2015&qplikid=1#P1A6
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§ 13 
 Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów 

 
1. Formy i metody: 

 
a) pisemne prace klasowe (wypracowania, testy, sprawdziany) – obowiązkowe, 

obejmują większą partię materiału i trwają co najmniej 1 godzinę lekcyjną, 
zapowiedziane uczniom i zapisane w dzienniku przez nauczyciela na tydzień przed 
terminem, poprzedzone powtórzeniem. Do dziennika wpisywane są kolorem 
czerwonym; 

 
b) kartkówki – obejmują niewielką partię materiału (nie więcej niż z trzech ostatnich 

tematów lekcji) i trwają nie dłużej niż 15 minut. Nauczyciel ma prawo stosowania 
kartkówki zamiast ustnej formy odpowiedzi i może jej nie zapowiadać; 

 
c) odpowiedzi ustne; 
 
d) zadania domowe – sprawdzane na bieżąco zgodnie z wyznaczonym terminem; 
 
e) praca dodatkowa, nieobowiązkowa – przydzielana na prośbę ucznia lub z inicjatywy 

nauczyciela chętnym albo uwieńczony sukcesem udział w konkursach 
przedmiotowych i innych; 

 
f) inne prace (w tym prace techniczne, plastyczne, działalność muzyczna); 
 
g) testowanie sprawności fizycznej; 
 
h) zespołowe prace projektowe; 
 
i) referaty; 

 
j) aktywność na lekcji – oceniana jest na bieżąco przez przyznawanie plusów 

i minusów za aktywne uczestnictwo w lekcji, polegające na udzielaniu logicznych 
i spójnych z tematem odpowiedzi oraz twórcze rozwiązywanie problemów. Pięć 
„plusów” jest równoważne ocenie bardzo dobrej, a pięć „minusów” ocenie 
niedostatecznej z odpowiedzi ustnej; 

 
k) prace klasowe, sprawdziany i testy oceniane są według następującego przelicznika 

uzyskanych punktów: 

 niedostateczny  0 %–30%, 

 dopuszczający  31%–50%, 

 dostateczny   51%–70%, 

 dobry    71%–85%, 

 bardzo dobry   86%–97%, 

 celujący   98%–100%; 

  
l) kartkówki, odpowiedzi ustne i inne formy oceniane są według kryteriów opracowanych 

przez nauczycieli danego przedmiotu. 
 
m)  Nauczyciel jest zobowiązany do częstego i systematycznego oceniania osiągnięć 

ucznia – minimalna ilość ocen w ciągu semestru wynosi: 
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 1h/tyg. – min. 3 oceny, 

 2h/tyg. – min. 4 oceny, 

 3h/tyg. – min. 5 ocen, 

 4h i więcej/tyg. – min. 6 ocen. 
 

m1) Nauczyciele wszystkie formy sprawdzania wiedzy i umiejętności opatrują oceną 
i komentarzem ustnym lub pisemnym, wskazującym, co uczeń robi dobrze, co i jak 
wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

 
n) Oceny śródroczna i roczna są wyrażane stopniem na podstawie analizy wyników 

oceniania bieżącego dokonanej przez nauczyciela; nie są średnią arytmetyczną ocen 
cząstkowych. 

 
o) Jednego dnia może odbyć się tylko jedna pisemna praca klasowa (wypracowanie, 

test, sprawdzian).  
 
p) Tygodniowo mogą odbyć się maksymalnie 3 prace klasowe (wypracowania, testy, 

sprawdziany). 
 
q) W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, pracy klasowej itp. 

termin należy ponownie uzgodnić z klasą (przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe 
wyprzedzenie). 

 
r) Termin zwrotu ocenianych pisemnych prac klasowych i kartkówek nie może być 

dłuższy niż dwa tygodnie. 
 
s) Na każdej lekcji sprawdzane jest przygotowanie uczniów. Uczeń ma prawo zgłosić 

(bez podania przyczyny) nieprzygotowanie do lekcji. Jeden raz w semestrze przy 
1–2h/tyg. zajęć i dwa razy w semestrze przy 3 i więcej godzinach zajęć. 

 
t) Na każdej lekcji sprawdzane są ilościowo prace domowe, zaś jakościowo w miarę 

potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w semestrze w zależności od ilości godzin. 
 
u) W dzienniku lekcyjnym, oprócz ocen otrzymanych przez ucznia, mogą być wpisywane 

następujące znaki (skróty): 

 nb – nieobecność ucznia w szkole, 

 np – uczeń nieprzygotowany do odpowiedzi, 

 bz – brak zadania, zeszytu, 

 bc – brak przyborów do lekcji, atlasu, zeszytu ćwiczeń, 

 bs – brak stroju gimnastycznego. 
 

v) Szczegółowe sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów zawierają 
przedmiotowe systemy nauczania. 

 
 

§ 14 
Sposoby powiadamiania rodziców i uczniów  

o osiągnięciach i postępach 
 

1. Oceny są jawne, zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. 
 
2. Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia. 



STAN NA 1 WRZEŚNIA 2015 R. 

 11 

3. Nauczyciel ustalający ocenę winien ją uzasadnić. 
 
4. Nauczyciel dokonuje wpisu oceny ucznia do zeszytu przedmiotowego według zasad 

ustalonych w PSO. 
 
5. Sprawdzone i ocenione prace pisemne nauczyciel przechowuje w dokumentacji 

klasowej do końca danego roku szkolnego. 
 
6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel jest zobowiązany udostępnić do wglądu 

uczniowi lub jego rodzicom dokumentację dotyczącą: pisemnych prac ucznia, egzaminu 
klasyfikacyjnego i egzaminu poprawkowego, na terenie szkoły w ustalonym przez 
nauczyciela terminie. 

 
7. Rodzice są informowani o postępach i osiągnięciach oraz zachowaniu uczniów na 

spotkaniach ogólnych i podczas konsultacji indywidualnych z nauczycielami przedmiotu. 
 
8. Rodzice mają prawo kontaktu z nauczycielami w innym terminie, pod warunkiem że nie 

zakłóca to organizacji pracy nauczyciela i zapewnia bezpieczeństwo uczniów  
z zachowaniem prawa do odmówienia rodzicowi rozmowy, gdy zajdą ww. okoliczności. 

 
 

§ 15 
Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych uczniów 

 
1. Uczeń, który był nieobecny na pracy klasowej (sprawdzianie, teście) lub nie był  

w stanie wykonać danej pracy długoterminowej (domowej) i oddać jej w terminie, musi 
w ciągu 2 tygodni po powrocie do szkoły zaliczyć lub oddać zadaną pracę.  
 

2. Uczeń jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 14 dni po otrzymaniu oceny 
niedostatecznej poprawić pracę klasową (sprawdzian, test). Datę ustala nauczyciel w 
porozumieniu z uczniem. W przypadku nieobecności nauczyciela termin ulega 
stosownemu przesunięciu. 

 
3. Z poprawy pracy kontrolnej uczeń może uzyskać każdy stopień ze skali ocen. Przy 

wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych pod uwagę bierze się stopień wyższy. 
 
4. Przy ustalaniu ocen śródrocznych (rocznych) z danych zajęć edukacyjnych nie 

przewiduje się żadnego sprawdzianu końcowego, zaliczeniowego, czy też odpytywania 
w celu podwyższenia stopnia. 

 
5. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, wg zasad określonych w WSO. 
 

 
§ 16  

 Termin i formy informowania ucznia o przewidywanych dla niego ocenach 
klasyfikacyjnych 

 
1. W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie uczniów w dwóch terminach: 

a) śródroczne – za I półrocze – w przedostatnim tygodniu stycznia z zastrzeżeniem 
sytuacji, gdy ferie zimowe rozpoczną się w pierwszym terminie, wtedy – na 7 dni 
przed rozpoczęciem ferii;  
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b) roczne – w przedostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć edukacyjnych. 
 
2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 
i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych wg skali określonej w WSO oraz oceny z zachowania. 

 
3. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia  

w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 
i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania wg skali określonej w WSO. 

 
4. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć 

obowiązkowych, z wyjątkiem tych, z których został zwolniony. 
 

5. Ocenę śródroczną i roczną z zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący 
poszczególne zajęcia, ocenę zachowania – wychowawcy klas po zasięgnięciu opinii 
nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

 
6. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących, 

zgodnie z § 13 pkt 1n).  
 
7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 
 
8. Nauczyciel jest zobowiązany na co najmniej 7 dni przed konferencją klasyfikacyjną 

poinformować ucznia – w formie ustnej – o przewidywanych dla niego stopniach 
rocznych oraz ocenie zachowania. 

 
9. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

poszczególni nauczyciele są zobowiązani do ustnego poinformowania uczniów  
o grożących ocenach niedostatecznych i odnotowania tego w dzienniku. 

 
10. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną za pierwsze półrocze, jest zobowiązany 

do końca marca poprawić ocenę z materiału realizowanego w pierwszym półroczu 
w formie ustalonej przez nauczyciela. Niedostateczna ocena z poprawy zostaje wpisana 
do ocen z bieżącego półrocza i jest brana pod uwagę przy klasyfikacji rocznej. 

 
11. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego wg zasad określonych w WSO. 
 
12. (skreślony)  
 
13. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalania śródrocznej lub rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności przekraczającej połowę czasu przeznaczonego 
na dane zajęcia w roku szkolnym. 
 

14. W przypadku nieklasyfikowania ucznia po pierwszym półroczu z obowiązkowych lub 
dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 
 

15.  Uczeń nieklasyfikowany z jednego lub kilku przedmiotów po pierwszym półroczu 
pozostaje uczniem tej samej klasy, stara się nadrobić zaległości programowe do końca 
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roku szkolnego i ma obowiązek zaliczyć materiał programowy w formie określonej przez 
nauczyciela. 

 
16. Uczeń nieklasyfikowany z jednego lub kilku przedmiotów na koniec roku może 

przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego za zasadach i w trybie określonym w § 19. 
 
17. Wychowawca klasy jest zobowiązany zebrać powyższe informacje od nauczycieli 

poszczególnych zajęć edukacyjnych i pisemnie poinformować rodziców: 
a) powiadomienie następuje pisemnie na druku przygotowanym przez szkołę w dwóch 

egzemplarzach; 
b) rodzic potwierdza swoim podpisem otrzymanie informacji i zwraca jeden podpisany 

egzemplarz zawiadomienia do wychowawcy; 
c) podpisane przez rodziców pisma są przechowywane przez wychowawcę  

w dokumentacji klasowej w danym roku szkolnym. 
 
18. Uczeń kończący gimnazjum uzyskujący w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen co 

najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymuje 
świadectwo szkolne ukończenia szkoły z wyróżnieniem. 

 
19. Obowiązkiem każdego nauczyciela i wychowawcy jest ścisłe przestrzeganie dat 

i terminów. 
 
 

§ 17 
Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna  

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
 
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą starać się o uzyskanie wyższej niż 

przewidywana roczna ocena z zajęć edukacyjnych oraz zachowania, jeżeli ustalona 
przez nauczyciela ocena jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców zaniżona lub 
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

 
2. Prawo to nie przysługuje uczniowi, który otrzymał ocenę niedostateczną. 
 
3. Wniosek, z odpowiednim uzasadnieniem i podaniem oceny, o jaką stara się uczeń, 

należy zgłosić do Dyrektora Szkoły najpóźniej na 4 dni przed posiedzeniem 
klasyfikacyjnym. 

 
4. Dyrektor Szkoły po zapoznaniu się z uzasadnieniem i w uzgodnieniu z uczniem  

i jego rodzicami (opiekunami prawnymi) wyznacza termin egzaminu o ustalenie wyższej 
niż przewidywana roczna ocena z zajęć edukacyjnych, nie później niż 1 dzień przed 
zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i 5 dni od dnia zgłoszenia 
zastrzeżeń oraz powołuje Komisję Egzaminacyjną w składzie: 
a) Dyrektor – jako przewodniczący, 
b) nauczyciel przedmiotu – jako egzaminator, 
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie 

same zajęcia edukacyjne. 
 

5. Wychowawca informuje ucznia o ustalonym terminie egzaminu. 
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6. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej, z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, 
muzyka, zajęcia techniczne, artystyczne, informatyka i wychowanie fizyczne, z których 
egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

 
7. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator. Stopień 

trudności pytań (ćwiczeń, zadań praktycznych) musi odpowiadać kryterium oceny, 
o którą ubiega się uczeń. 

 
8. Komisja, o której mowa w pkt 4, może na podstawie przeprowadzonego egzaminu: 
 

a) podwyższyć ocenę klasyfikacyjną – w przypadku jeżeli uczeń zaliczył ponad 80% 
proponowanych punktów; 

b) pozostawić ocenę zaproponowaną przez nauczyciela lub wychowawcę – w przypadku 
negatywnego wyniku egzaminu. 

 
9. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: 

a) przedmiot odwołania, 
b) skład Komisji, 
c) termin egzaminu, 
d) pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne, 
e) wynik egzaminu, 
f) ocenę ustaloną przez Komisję. 
 

10. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia. 
 

11. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę 
egzaminu oraz ustalony stopień. 

 
12. Po egzaminie Dyrektor niezwłocznie informuje ucznia i jego rodziców o wyniku 

egzaminu. 
 
13. Ustalona ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna i nie może być 

niższa od ustalonej wcześniej oceny. 
 

 
§ 18  

Tryb odwoławczy od ustalonej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych 
 
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić na piśmie zastrzeżenia do 

Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

 
2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone na piśmie do Dyrektora Szkoły w terminie do 2 dni po 

zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, z odpowiednim uzasadnieniem. 
 
3. Dyrektor sprawdza zgodność ustalenia oceny z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny: 
a) przeliczenia otrzymanej stopy procentowej z prac pisemnych (sprawdzianów, 

testów) na ocenę; 
b) ilość zaplanowanych form kontroli ucznia; 
c) terminy informowania o rocznej ocenie klasyfikacyjnej. 
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4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor 
w terminie 7 dni od daty złożenia zastrzeżenia powołuje Komisję, która przeprowadza 
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala 
roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

 
5. W skład Komisji wchodzą: 

 
a) Dyrektor Szkoły jako przewodniczący Komisji; 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie 

same zajęcia edukacyjne. 
 
6. Obrady Komisji są prawomocne w obecności 2/3 członków Komisji. 
 
7. Termin sprawdzianu ustala pisemnie Dyrektor Szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami) nie później niż 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń 
(złożenia wniosku). 

 
8. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje nauczyciel 

prowadzący dane zajęcia edukacyjne. Stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań 
praktycznych) musi odpowiadać poziomowi wymagań na odpowiedni stopień. 

 
9. Komisja, o której mowa w pkt 5, na podstawie przeprowadzonego egzaminu ustala 

ocenę klasyfikacyjną: 
 

a) w przypadku jeżeli uczeń nie uzyskał 80% proponowanych punktów z egzaminu, 
pozostawia się ocenę ustaloną przez nauczyciela lub wychowawcę; 

b) ustalona ocena roczna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od oceny 
wcześniej ustalonej przez nauczyciela. 

 
10. Ustalona przez Komisję ocena jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej, 

która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 
 
11. Z prac Komisji sporządza się protokół, do którego dołącza się pisemne prace ucznia  

i zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach. 
 
12. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
 
13. Po egzaminie Dyrektor niezwłocznie informuje ucznia i rodziców o jego wynikach  

i ustalonej przez Komisję ocenie klasyfikacyjnej. 
14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych (zwolnienie lekarskie bądź zaistniałe 

szczególne okoliczności) nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, 
może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez Dyrektora 
Szkoły, po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami ucznia). 

 
 

§ 19 
 Tryb i termin przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego 

 
1. Uczeń w klasyfikacji rocznej może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich 

zajęć edukacyjnych, jeżeli brak podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej  
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z powodu nieobecności ucznia na lekcjach przekraczającej połowę czasu 
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

 
2. Do egzaminu klasyfikacyjnego przystępuje uczeń, który nie mógł być klasyfikowany 

z powodu: 
 
a) nieobecności usprawiedliwionej – powyżej 50% liczby zajęć obowiązkowych; 
b) nieobecności nieusprawiedliwionej – powyżej 50% liczby zajęć obowiązkowych, za 

zgodą Rady Pedagogicznej; 
c) realizacji indywidualnego toku lub programu nauki; 
d) spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą. 

 
3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub 

jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny 
z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów. 

 
4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza Dyrektor Szkoły po pisemnym uzgodnieniu 

z uczniem i rodzicami (prawnymi opiekunami) tak, aby odbył się nie później niż w dniu 
poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  
 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.  
W skład Komisji wchodzą: 
 
a) Dyrektor Szkoły jako przewodniczący Komisji, 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminator, 
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek 

Komisji. 
 

6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą 
przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie 
obowiązku szkolnego poza nią. W skład Komisji wchodzą: 
 
a) Dyrektor Szkoły albo inny nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący Komisji; 
b) dwóch nauczycieli zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 

odpowiedniej klasy – jako członkowie Komisji. 
 
7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej (za wyjątkiem 

plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, informatyki i wychowania 
fizycznego, z których to ma formę zajęć praktycznych). 

 
8. Nauczyciele przedmiotów określają treści programowe, które uczeń musi opanować do 

egzaminu klasyfikacyjnego. 
 
9. Ze względu na liczbę przedmiotów objętych egzaminem klasyfikacyjnym egzamin może 

być przeprowadzony etapowo. 
 
10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w formie obserwatorów, rodzice 

ucznia. 
 
11. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, który stanowi załącznik do 

arkusza ocen ucznia. 
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12. Wynik negatywny klasyfikacji śródrocznej nie ma wpływu na klasyfikację roczną. 
 
13. Jeżeli w klasyfikacji rocznej uczeń uzyska oceny negatywne, nie otrzymuje promocji do 

klasy wyższej i powtarza klasę. 
 
14. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 
określonym przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

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

edukacyjnych jest ostateczna. 
 

16. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna ocena klasyfikacyjna 
z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 
 

§ 20  
Tryb przeprowadzania egzaminu poprawkowego 

 
1. Począwszy od klasy pierwszej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może 
zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

 
2. Egzamin poprawkowy ustalany jest na podstawie pisemnej prośby ucznia  

i jego rodziców, skierowanej do Dyrektora Szkoły w terminie do 2 dni po rocznej 
konferencji klasyfikacyjnej. 

 
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin przeprowadza się w ostatnim 
tygodniu ferii letnich. 

 
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. 

W skład Komisji wchodzą: 
a) Dyrektor Szkoły jako przewodniczący Komisji, 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący, 
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek 

Komisji. 
 

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału pracach Komisji na 
własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych okolicznościach. W takim 
przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 
 

6. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 
egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, zajęć technicznych oraz 
wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań 
praktycznych. 

 
7. Pytania egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły. Zawierają 

one treści nauczania zgodne z odpowiednim stopniem wymagań edukacyjnych dla 
danego etapu kształcenia. 
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8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, do którego 
załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłe informacje o jego ustnych odpowiedziach. 

 
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych (orzeczenie lekarskie) nie przystąpił do 

egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego  
w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca 
września. 

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

programowo wyższej i powtarza klasę. 
 
11. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, może 

jeden raz w ciągu danego etapu kształcenia promować do klasy programowo wyższej 
ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne zgodne ze 
szkolnym planem nauczania, są realizowane w klasie programowo wyższej. 

 
 

§ 21 
Analiza wyników oceniania 

 
1. Dokonywana jest bieżąca analiza oceniania na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 
 
2. Wyniki oceniania analizowane są wraz z uczniami dwa razy w roku szkolnym. 
 
3. Nauczyciel bez wiedzy rodziców i uczniów nie może zmienić zasad oceniania oraz 

wymagań programowych ustalonych na początku roku. 
 
 

§ 22 
Promowanie 

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

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne 
roczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 20 pkt 
11. 

 
2. Uczeń kończy Gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się 

roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 
programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, 
uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej 
oraz jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego.  

 
3. Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.  
 
4. O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością umysłową w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia, uwzględniając specyfikę kształcenia tego 
ucznia, na zakończenie klasy programowo najwyższej, Rada Pedagogiczna. Decyzję 
podejmuje w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami dziecka). 
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5. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał w danej szkole po raz drugi z rzędu 
naganną ocenę zachowania może, na wniosek Rady Pedagogicznej, nie otrzymać 
promocji do klasy programowo wyższej lub nie ukończyć szkoły. 

 
6. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał w danej szkole po raz trzeci z rzędu 

naganną ocenę zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej lub 
nie ukończy szkoły. 

  
 

§ 23 
Organizacja egzaminu w ostatnim roku nauki w Gimnazjum 

 
1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący: 

a) w pierwszej części – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu  
j. polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie; 

 
b) w części drugiej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych (matematyki oraz biologii, geografii, fizyki i chemii); 
 

c) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu obowiązkowego języka 
obcego nowożytnego (niemieckiego lub angielskiego). 

 
2. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z zakresu tego języka 

obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. 
 
3. W przypadku gdy uczeń uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego 

nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego, jego rodzice (prawni opiekunowie) 
składają Dyrektorowi Szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu ucznia do egzaminu 
gimnazjalnego z zakresu jednego z tych języków do 20 września roku szkolnego,  
w którym przeprowadzany jest egzamin. W deklaracji podaje się również informację  
o zamiarze przystąpienia ucznia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie 
rozszerzonym. 

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

sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie opinii 
publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej lub 
niepublicznej poradni specjalistycznej. 

 
5. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

 
6. Uczniowie z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym nie 

przystępują do ww. egzaminów. 
 
7. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z niepełnosprawnością umysłową 

w stopniu lekkim, posiadający 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 na poziomie rozszerzonym. Uczniowie, o których mowa powyżej, 



STAN NA 1 WRZEŚNIA 2015 R. 

 20 

mogą na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) przystąpić do części trzeciej 
egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. 

 
8. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczeni o potrzebie 

kształcenia specjalnego, którzy nie rokują kontynuowania nauki w szkole 
ponadgimnazjalnej, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z egzaminu 
gimnazjalnego na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), pozytywnie zaopiniowany 
przez Dyrektora Szkoły. 

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

zdrowia wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego  
w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia. 

 
11. Opinia poradni powinna być wydana nie później niż do końca września roku szkolnego, 

w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, z tym że w przypadku uczniów 
przystępujących do egzaminu gimnazjalnego – nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły 
podstawowej. 

 
12. Opinię rodzice (prawni opiekunowie) przedkładają Dyrektorowi Szkoły do 15 

października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny. 
 
13. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 

odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 
 
14. Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem 
gimnazjalnym są zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego na podstawie zaświadczenia 
stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie 
przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Zwolnienie 
jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z odpowiedniej części egzaminu 
gimnazjalnego. 

 
15. Za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego odpowiedzialny jest 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest Dyrektor Szkoły. 
 
16. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez 

dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 
 
17. Czas trwania egzaminu gimnazjalnego: 

a) część humanistyczna – 150 min, 
b) część matematyczno-przyrodnicza – 150 min, 
c) część językowa na poziomie podstawowym 60 min oraz na poziomie rozszerzonym 

również 60 min. 
 
19. Uczniowie, którzy w Gimnazjum kontynuowali naukę j. obcego nowożytnego na 

podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są obowiązani przystąpić dodatkowo 
do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. Zadania 
egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu III.1, określonych  
w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wyniki części trzeciej części 
egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym po raz pierwszy brane są pod 
uwagę, począwszy od rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 
2018/2019. 
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20. Dla uczniów, o których mowa w ust. 5 czas trwania egzaminu może być przedłużony, 

nie więcej jednak niż o 50% czasu trwania egzaminu. 
 
21. Uczeń może uzyskać za każdą część gimnazjalną po 50 punktów. 
 
22. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu 

gimnazjalnego w ustalonym terminie, przystępuje do egzaminu w dodatkowym terminie 
ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do 20 sierpnia danego 
roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 

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

danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu  
w następnym roku. 

 
24. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do sprawdzianu lub 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 składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. 

 
25. Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. 
 
26. Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia 

szkoły. 
 
27. Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach 

egzaminu gimnazjalnego komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 
7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zaświadczenie,  
o którym mowa powyżej, Dyrektor Szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom 
(prawnym opiekunom). 

 
28.  Zadania przewodniczącego szkolnego zespołu nadzorującego oraz inne informacje 

dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu gimnazjalnego określa dokument CKE 
„Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły 
podstawowej i egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum” obowiązujący w danym roku 
szkolnym. 

 
29. Uczniowie trzecich klas gimnazjum przystępują również do próbnego egzaminu 

gimnazjalnego w terminie i na zasadach określonych przez OKE oraz wewnętrzne 
ustalenia szkoły. 

 
 

§ 24  
Ewaluacja szkolnego systemu oceniania 

 
1. W procesie ewaluacji wewnątrzszkolnego systemu oceniania udział biorą: 

a) uczniowie – poprzez wypełnianie ankiet, dyskusje na godzinach wychowawczych, na 
zebraniach Samorządu Uczniowskiego; 

b) nauczyciele – podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej, dyskusji indywidualnej; 
c) rodzice – na podstawie pomiaru dokonanego poprzez ankiety oraz na podstawie 

rozmów indywidualnych. 
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2. Po każdym skończonym roku szkolnym system oceniania podlega weryfikacji. 
 
3. Zmian w wewnątrzszkolnym systemie oceniania dokonuje Rada Pedagogiczna.  

O zmianach uczniowie i rodzice zostają niezwłocznie powiadomieni na początku nowego 
roku szkolnego. 

  
 

§ 25 
 Zasady oceniania zachowania 

 
1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków 

szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób, 
funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, respektowaniu zasad współżycia społecznego 
i ogólnie przyjętych norm etycznych. 

 
2. Ocena z zachowania uwzględnia w szczególności: 
 

a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, 
b) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, 
c) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 
d) dbałość o honor i tradycje szkoły, 
e) dbałość o piękno mowy ojczystej, 
f) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 
g) godne, kulturalne zachowywanie się w szkole i poza nią, 
h) okazywanie szacunku innym osobom, 
i) udział ucznia w realizacji szkolnego projektu edukacyjnego. 
 

3. Ocenę z zachowania ustala się: 
a) na podstawie kryteriów opracowanych przez Radę Pedagogiczną; 
b) na podstawie informacji i spostrzeżeń wychowawców i nauczycieli (wpisy do 

dziennika); 
c) na podstawie indywidualnych rozmów wychowawcy z klasą i wychowankiem. 
 

4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych oraz na 
promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły (za wyjątkiem § 22 pkt 5 
i 6). 

 
5. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów na godzinie  

z wychowawcą i rodziców na zebraniu (do końca września danego roku szkolnego) 
o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania, o warunkach i trybie 
uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania oraz o 
warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 

 
6. Klasyfikacyjną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w porozumieniu z innymi 

nauczycielami uczącymi w danej klasie, zespołem uczniowskim oraz ocenianym 
uczniem. 

 
7. Wychowawca klasy co najmniej na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 

Rady Pedagogicznej przedstawia propozycje ocen z zachowania uczniów swojej klasy 
do zaopiniowania (akceptacji bądź zmiany ustalonej oceny) przez nauczycieli. 
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8. Nauczyciele opiniują propozycje ocen poszczególnych uczniów danej klasy poprzez: 
a) złożenie własnoręcznego podpisu przy nazwisku danego ucznia, jeżeli zgadzają 

się z proponowaną oceną;  
b) złożenie własnoręcznego podpisu obok proponowanej przez siebie innej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania oraz zgłoszenie swych zastrzeżeń wychowawcy. 
 

9. Po konsultacjach z nauczycielami wychowawca ustala stopień klasyfikacyjny 
zachowania, który ostatecznie potwierdza Rada Pedagogiczna podczas konferencji 
klasyfikacyjnej. 

 
10. Ustaloną ocenę, przynajmniej na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej, wychowawca przedstawia swoim wychowankom oraz rodzicom, którzy 
potwierdzają znajomość podpisem. 

 
11. Ocena z zachowania ustalona jest na podstawie analizy zachowania ucznia  

w kontekście wymagań na poszczególne stopnie z zachowania, określone w WSO. 
Pomocne są wpisy nauczycieli i wychowawców w formie pozytywnych i negatywnych 
uwag o uczniu, zamieszczone w dzienniku. 

 
12. Aby otrzymać ocenę z zachowania, uczeń winien spełniać poniższe kryteria: 

1) Uczeń uzyskuje ocenę wzorową, jeśli: 
 

a) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień; 
b) przestrzega wewnętrznych zarządzeń szkolnych; 
c) aktywnie uczestniczy w różnorodnych działaniach na rzecz klasy i szkoły; 
d) reprezentuje szkołę na zewnątrz; 
e) nie stosuje przemocy fizycznej i agresji słownej w rozwiązywaniu konfliktów 

osobistych i społecznych; 
f) przejawia szacunek dla wartości i praw wszystkich ludzi; 
g) wypełnia podjęte zobowiązania; 
h) wykazuje samokontrolę, pilność, sprawiedliwość, uprzejmość, uczciwość w życiu 

codziennym; 
i) wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach 

realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji 
poszczególnych zadań w ramach projektu i przejawiał umiejętność dokonania 
krytycznej samooceny i wyciągania wniosków; 

j) w ciągu ocenianego semestru nie otrzymał więcej niż jedną negatywną uwagę 
o znaczącej wadze (bądź dwie o wadze mniejszej). 
 

2) Aby osiągnąć ocenę bardzo dobrą, uczeń: 
 

a) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień; 
b) przestrzega wewnętrznych zarządzeń szkolnych; 
c) aktywnie uczestniczy w różnorodnych działaniach na rzecz klasy i szkoły; 
d) nie stosuje przemocy fizycznej i agresji szkolnej w rozwiązywaniu konfliktów 

osobistych i społecznych; 
e) przejawia szacunek dla wartości i praw wszystkich ludzi; 
f) jest aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego 

współpraca z pozostałymi członkami zespołu jest rzeczowa i nacechowana 
życzliwością; 

g) w ciągu ocenianego semestru nie otrzymał więcej niż dwie negatywne uwagi  
o znaczącej wadze (bądź cztery o wadze mniejszej). 
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3) Aby uzyskać ocenę dobrą, uczeń: 
 

a) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień; 
b) przestrzega wewnętrznych zarządzeń szkolnych; 
c) uczestniczy w różnorodnych działaniach na rzecz klasy i szkoły; 
d) nie stosuje przemocy fizycznej i agresji słownej w rozwiązywaniu konfliktów 

osobistych i społecznych; 
e) przejawia szacunek dla wartości i praw wszystkich ludzi; 
f) stara się wypełniać podjęte zobowiązania; 
g) stara się wykazać samokontrolę, pilność, sprawiedliwość, uprzejmość, uczciwość 

w życiu codziennym; 
h) współpracuje w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane 

przed sobą i zespołem zadania; 
i) w ciągu ocenianego semestru nie otrzymał więcej niż trzy negatywne uwagi  

o znaczącej wadze (bądź sześć o wadze mniejszej). 
 

4) Aby uzyskać ocenę poprawną, uczeń: 
 

a) osiąga wyniki nauczania adekwatne do swoich możliwości intelektualnych; 
b) nie opuszcza zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia; 
c) zwykle przestrzega wewnętrznych zarządzeń szkolnych; 
d) nie wyróżnia się aktywnością; 
e) jego postawa nie wzbudza kontrowersji; 
f) współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane 

przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na 
prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu; 

g) w ciągu ocenianego semestru nie otrzymał więcej niż cztery negatywne uwagi  
o znaczącej wadze (bądź osiem o wadze mniejszej). 

 
5) Uczeń uzyskuje ocenę nieodpowiednią, jeżeli: 
 

a) lekceważy obowiązki ucznia; 
b) opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia; 
c) negatywnie wpływa na otoczenie klasowe i szkolne; 
d) łamie zasady współżycia społecznego; 
e) mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie 

wywiązywał się w terminie ze swych obowiązków, czego konsekwencją były 
opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych 
członków zespołu; 

f) w ciągu ocenianego semestru nie otrzymał więcej niż osiem negatywnych uwag  
o znaczącej wadze (bądź kilkanaście o wadze mniejszej). 
 

6) Uczeń uzyskuje ocenę naganną, jeżeli: 
 

a) rażąco lekceważy obowiązki ucznia; 
b) ma na swoim koncie wiele nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych; 
c) niekorzystnie wpływa na otoczenie szkolne, klasowe; 
d) nie podporządkowuje się zasadom współżycia społecznego; 
e) odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego; 
f) nagminne negatywne uwagi o uczniu nie działają mobilizująco na jego 

postępowanie. 
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§ 26 
 Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z zachowania 
 
1. Na dwa tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną uczeń otrzymuje propozycję rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 
 
2. W ciągu dwóch dni uczeń lub rodzic ma prawo zgłosić do wychowawcy zastrzeżenia 

i dodatkowe punkty otrzymane za działalność pozaszkolną (potwierdzone odpowiednim 
zaświadczeniem). Wychowawca w ciągu 5 dni od momentu zgłoszenia zastrzeżenia 
uwzględnia je przy ustaleniu rocznej oceny z zachowania. 

 
3. O wyższą ocenę klasyfikacyjną zachowania może ubiegać się uczeń, który nie 

przekroczył limitu uzyskanych uwag negatywnych, dopuszczalnych na dany (wyższy) 
stopień. 

 
 

§ 27 
Tryb odwoławczy od ustalonej oceny rocznej z zachowania 

 
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia w formie pisemnej i z uzasadnieniem 

do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej oceny. 

  
2. Zastrzeżenia winny być zgłoszone do Dyrektora Szkoły w terminie do 2 dni od 

zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
 
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły 
powołuje Komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze 
głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
przewodniczącego Komisji. 

 
4. W skład Komisji wchodzą: 

a) Dyrektor Szkoły jako przewodniczący Komisji, 
b) wychowawca klasy, 
c) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej klasie, 
d) pedagog, 
e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 
f) przedstawiciel Rady Rodziców. 

 
5. Obrady Komisji są prawomocne w obecności 2/3 członków Komisji. 
 
6. Z prac Komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
 
7. Ustalona ocena roczna zachowania nie może być niższa od oceny ustalonej wcześniej.  
 
8. Ocena ustalona przez Komisję jest ostateczna. 

 
9. Wychowawca informuje pisemnie ucznia i jego rodziców o ustalonej ocenie 

zachowania. 
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§ 28 
Postanowienia końcowe 

 
1. Z treścią wewnątrzszkolnego systemu oceniania zapoznają rodziców i uczniów 

wychowawcy klas każdorazowo na początku roku szkolnego w terminie do 20 września. 
 
 
 

ROZDZIAŁ IV 
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

 
§ 29 

 
1. Organami szkoły są: 

a) Dyrektor Szkoły, 
b) Rada Pedagogiczna, 
c) Samorząd Uczniowski, 
d) Rada Rodziców. 

 
 

§ 30 
Dyrektor Szkoły 

 
1. Dyrektora Szkoły zatrudnia i zwalnia Zarząd Stowarzyszenia. Pełniąc funkcje 

administracyjne i pedagogiczne, Dyrektor nie traci statusu i praw nauczyciela zgodnie 
z Kartą Nauczyciela.  

 
2. Nauczycieli i innych pracowników szkoły zatrudnia i zwalnia Dyrektor Gimnazjum, 

działając z upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia według obowiązujących przepisów.  
 
 

§ 31 
 
1. Dyrektor Gimnazjum: 

a) kieruje działalnością Gimnazjum oraz reprezentuje je na zewnątrz,  
b) opracowuje arkusz organizacyjny Gimnazjum,  
c) sprawuje nadzór pedagogiczny,  
d) prowadzi dokumentację pedagogiczną i pracowniczą zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz dba o właściwe jej zabezpieczenie, 
e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Gimnazjum, ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,  
f) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Gimnazjum, 
g)  sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 
h) Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji 

stanowiących, 
i) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Gimnazjum, 
j) odpowiada za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego organizowanego 

w Gimnazjum, 
k)  odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia. 
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2. Dyrektor Gimnazjum jako pracodawca: 
 

a) zgodnie z obowiązującymi przepisami zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych 
pracowników Gimnazjum,  

b) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe podległym pracownikom,  
c) dokonuje oceny pracy nauczycieli oraz występuje z wnioskami o dokonanie takiej 

oceny,  
d) wydaje polecenia służbowe nauczycielom oraz innym podległym pracownikom,  
e) zapewnia nauczycielom pomoc w realizacji ich zadań i w doskonaleniu zawodowym.  
 
 

§ 32  
Rada Pedagogiczna 

 
1. W Gimnazjum funkcjonuje Rada Pedagogiczna, której członkami są nauczyciele 

Gimnazjum. Działa ona w oparciu o ustalony przez siebie regulamin, a jej posiedzenia 
są protokołowane.  
 

2. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym podczas zebrań plenarnych zwykłą 
większością głosów. Głosowanie nad sprawami osobowymi członków Rady odbywa się 
w sposób tajny.  
 

3. Rada Pedagogiczna w szczególności: 
 

a) zatwierdza plan pracy Gimnazjum,  
b) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promowania uczniów,  
c) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,  
d) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów,  
e) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli Gimnazjum,  
f) opiniuje organizację pracy Gimnazjum,  
g)  opiniuje dodatkowe zajęcia edukacyjne umieszczone w szkolnym planie nauczania, 
h)  ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonale-

nia pracy Gimnazjum. 
i) podejmuje inne decyzje zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
 

§ 33 
Samorząd Uczniowski 

 
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum w Głojscach. 
 
2. Zasady wybierania opiekuna Samorządu i działalność Samorządu Uczniowskiego 

określa regulamin. 
 
3. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy: 
 

1) Przygotowanie projektu regulaminu Samorządu Uczniowskiego, który uchwala ogół 
uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym; 

2) Występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkol-
nego i sposobem ich wykonania; 

3) Opiniowanie programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły; 
4) Gospodarowanie środkami materialnymi Samorządu Uczniowskiego; 
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5) Wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i Dyrekcję Szkoły; 
6) Dokonywanie wyboru nauczyciela mającego pełnić rolę opiekuna Samorządu. 

 
5. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności 
realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak: 

 
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania; 
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
3) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zaintere-
sowań; 

4)  prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 
5)  prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz roz-

rywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 
 
4. Na wniosek Dyrektora Szkoły Samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela. 
 
5. Dyrektor Szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie 

Samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły. 
 
 

§ 34 
Rada Rodziców 

 
1. Radę Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów Gimnazjum. 

 
2. Władzami Rady Rodziców są: 

 
a) Na szczeblu klas – Rady Oddziałowe rodziców, wybierane na ogólnych zebraniach 

danej klasy (maksymalnie 3 osoby); 
b) Na szczeblu Gimnazjum – Rada Rodziców, wybierana na pierwszym zebraniu 

rodziców każdego oddziału (wrzesień) w głosowaniu tajnym spośród rodziców 
uczestniczących w spotkaniu; 

c) Na pierwszym zebraniu Rady Rodziców, nie później niż 14 dni od terminu wyborów, 
zostają wybrane władze Rady zgodnie z regulaminem. 

4. Rada Rodziców uchwala Regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny 
ze Statutem Gimnazjum. 

 
5. Rada Rodziców podejmuje działania zmierzające do doskonalenia statutowej 

działalności szkoły: 
1) wspomaga realizację celów i zadań szkoły; 
2) może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

 
6. Rada Rodziców opiniuje: 
 

1) dodatkowe zajęcia edukacyjne umieszczone w szkolnym planie nauczania; 
2) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły 

(w przypadku zalecenia KO); 
3) program wychowawczy szkoły; 
4) program profilaktyki szkoły dostosowany do potrzeb rozwojowych ucznia i potrzeb 

środowiska. 
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5) może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami 
i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 

 
 

§ 35 
 

1. Organy szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji 
dotyczących działalności szkoły poprzez: 

 
a) uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych; 
b) opiniowanie projektowanych uchwał i statutu szkoły; 
c) informowanie o podjętych działaniach przez Dyrektora Szkoły. 

 
 

§ 36 
Zasady rozwiązywania sporów pomiędzy organami działającymi  

w Gimnazjum 
 

1. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał organów szkoły niezgodnych przepisami 
prawa lub interesem szkoły. W takim przypadku, w terminie 2 tygodni, uzgadnia sposób 
postępowania w sprawie będącej przedmiotem sporu. 
 

2. W przypadku braku uzgodnienia powiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący 
nadzór pedagogiczny. 
 

3. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 
 

4. Dyrektor Szkoły: 
 

a) rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej, jeżeli  
w regulaminie je pominięto; 

b) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepeda-
gogicznych;  

c) jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem;  
d) reprezentuje interesy RP na zewnątrz i dba o jej autorytet; 
e) dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie, w swej działalności kieruje 

się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. 
 
 

 
ROZDZIAŁ V 

ORGANIZACJA GIMNAZJUM 
 

§ 37  
Obowiązek szkolny 

 
1. Do Gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie „Wspólna Szkoła” przyjmuje się: 

 
a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły, 
b) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem 

danej szkoły, jeżeli w klasie są wolne miejsca. Przyjęcie dziecka spoza obwodu 
wymaga zawiadomienia Dyrektora Szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka. 
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2. Na wniosek rodziców, Dyrektor Gimnazjum, w którego obwodzie mieszka uczeń, może 
zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określa warunki jego 
spełniania. 

 
3. Uczeń spełniający odpowiednio obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą  

w formie ustalonej przez Dyrektora może otrzymać świadectwo ukończenia 
poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów 
klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę. 

 
4. W szkole mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 
 
5. Obowiązek szkolny dla uczniów Gimnazjum trwa do 18 roku życia. 
 
6. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez Gimnazjum informacji w zakresie 

nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie pobiera się od rodziców 
opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

 
 

§ 38 
 

1. Podstawą organizacji nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym jest 
arkusz organizacji Gimnazjum opracowany przez Dyrektora Szkoły, z uwzględnieniem 
szkolnego planu nauczania, o których mowa w przepisach w sprawie ramowego planu 
nauczania. 

 
2. Arkusz organizacyjny może być aktualizowany w ciągu roku szkolnego  

w drodze postanowień podjętych na wniosek Dyrektora Gimnazjum przez Zarząd 
Stowarzyszenia. 

 
3. Arkusze organizacji szkoły przekazywane są do zatwierdzenia przez Zarząd 

Stowarzyszenia w terminie do 30 kwietnia danego roku. 
 
4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły Dyrektor Szkoły,  

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład 
zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych. 
 

 
§ 39 

 
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone 

w systemie klasowo-lekcyjnym. 
 
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.  
 
3. Niektóre zajęcia obowiązkowe, takie jak np. realizacja projektu edukacyjnego, zespoły 

wyrównawcze, koła zainteresowań oraz inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być 
prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach międzyklasowych, a także 
w formie wycieczek, wyjazdów. 

 
4. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum zawiera Regulamin 

Realizacji Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum w Głojscach. 
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§ 40 
Organizacja zajęć dodatkowych 

 
1. W Gimnazjum mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne  

w wymiarze ustalonym przez Dyrektora Szkoły, stosownie do posiadanych środków 
finansowych. 

 
2. Dodatkowe Zajęcia edukacyjne Dyrektor może wprowadzić do Szkolnego Zestawu 

Programów po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 
 
2a. Do dodatkowych zajęć edukacyjnych 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. 
 
2b. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 2a, organizuje Dyrektor Szkoły, za zgodą 
organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady 
Rodziców. 

 
3. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów nauczyciele szkoły mogą organizować  

w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy: 
 

a) koła zainteresowań, 
b) zespoły wyrównawcze, 
c) wycieczki, 
d) uroczystości szkolne i środowiskowe, 
e) zajęcia sportowe, 
f)  wyjazdy na basen, 
g) konkursy i zawody pozaszkolne. 

4. Nauczyciele mogą organizować inne zajęcia pozalekcyjne zgodne z potrzebami uczniów 
i rodziców po wcześniejszym zgłoszeniu u Dyrektora Szkoły. 

 
5. Udział ucznia w zajęciach nadobowiązkowych jest nagrodą i jest możliwy za zgodą jego 

rodziców. 
 
 

§ 41 
Organizacja lekcji religii 

 
1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których 

rodzice sobie tego życzą i złożą stosowne pisemne oświadczenie. Oświadczenie nie 
musi być ponawiane w nowym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione. 

 
2. Nauczyciela religii zatrudnia Dyrektor Szkoły na podstawie imiennego, pisemnego 

skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa 
diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań. 

 
3. Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obo-

wiązków wychowawcy klasy. 
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4. Uczniowie niekorzystający z lekcji religii przychodzą później do szkoły lub wcześniej 
wychodzą do domu. 

 
5. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze 

kościelne. 
 
6. Nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego. 
 
7. Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. 
 
8. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, jednak nie ma wpływu na 

promowanie ucznia do następnej klasy. 
 

 
§ 41a 

Organizacja lekcji etyki 
 

1. Nauka etyki jest organizowana na życzenie rodziców. Rodzice ucznia decydują o nauce 
etyki poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Po złożeniu oświadczenia udział ucznia 
w tych zajęciach staje się obowiązkowy. 

 
2. Dyrektor Szkoły ma obowiązek zorganizowania lekcji etyki w grupie międzyoddziałowej 

dla grupy nie mniejszej niż 7 uczniów Gimnazjum. Jeżeli w szkole zgłosi się mniej niż 
7 uczniów, organ prowadzący szkołę organizuje naukę etyki w grupie międzyszkolnej.  

 
3. Ocena z etyki jest umieszczana na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie 

z zachowania. 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 rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych 
zajęć. Jeśli liczba ta nie jest liczbą całkowitą, ocenę należy zaokrąglić do liczby całkowitej 
w górę. 

4. Jeżeli uczeń nie uczęszczał ani na zajęcia z religii, ani z etyki, na świadectwie należy 
zaznaczyć „religia/etyka ------------------”, bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji. 

 
 
 

ROZDZIAŁ VI 
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM 

 
§ 42 

 
1. W Gimnazjum zatrudnieni są: dyrektor, nauczyciele, księgowy i pracownicy obsługi.  

 
2. Zasady zatrudniania ww. określają odrębne przepisy. 
 
 

§ 43 
 

1. Prawa i obowiązki nauczycieli (z wyjątkiem wynagrodzenia) określa aktualnie 
obowiązująca Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela (w punktach dotyczących 
nauczycieli pracujących w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych), 
aktualnie obowiązujący Regulamin Rady Pedagogicznej, Statut Gimnazjum.  
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§ 44 
 

1. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta  
z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych  
w kodeksie karnym. 
 

2. Organ prowadzący szkołę i Dyrektor Szkoły są zobowiązani z urzędu występować  
w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone. 

 
 

§ 45 
 

1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły 
problemowo- zadaniowe. 

 
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący (lider) powoływany przez Dyrektora na wniosek 

zespołu. 
 
 

§ 46 
 

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu  
z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. 
 

2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 
a w szczególności: 
 
a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 
b) inspirowanie działań zespołowych uczniów; 
c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz 

między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 
 

3. Wychowawca ponadto: 
 

a) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków; 
 

b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 
 różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół 

uczniowski, 
 ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych; 

 
c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając z nimi ko-

ordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, 
którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie 
uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami); 
 

d) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 
 poznania ich i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich 

dzieci, 
 współdziałania z rodzicami w działaniach wychowawczych, 
 włączenia rodziców w sprawy życia klasy i szkoły; 
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e) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwa-
lifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz 
zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizuje odpowiednie formy tej 
pomocy na terenie szkoły i w placówkach pozaszkolnych, zgodnie 
z rozporządzeniem MEN w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej  
i pedagogicznej; 
 

4. Wychowawca współpracuje z klasową Radą Oddziałową w sposób ustalony  
z rodzicami. 

 
5. Obowiązkiem wychowawcy jest zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami oceniania, 

klasyfikowania i promowania określonymi w przepisach oraz innymi postanowieniami 
szczegółowymi przyjętymi przez szkołę. 

 
6. Na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować, bądź kontynuować 

działania związane z projektem edukacyjnym, informuje uczniów i ich rodziców 
(prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu. Informacje o udziale ucznia 
w projekcie oraz temat projektu wpisuje na świadectwie ukończenia gimnazjum. 
W przypadku zwolnienia ucznia z udziału w projekcie, w miejscu do tego 
przeznaczonym, wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 
7. Na miesiąc przed końcem klasyfikacji rocznej wychowawca jest zobowiązany do 

pisemnego zawiadomienia rodziców (opiekunów) o przewidywanej ocenie niedosta-
tecznej. 

 
8. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne i prowadzi dokumentację dotyczącą 

klasy zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
 

§ 47 
 

1. Uczniom, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych, losowych jest potrzebna pomoc 
szkolna udziela się wsparcia poprzez: 
a) pomoc dydaktyczno-pedagogiczną, psychologiczną udzieloną przez nauczycieli, 

pedagoga szkolnego, 
b) zespoły dydaktyczno-wyrównawcze, 
c) zapewnienie dożywiania w formie drugiego śniadania lub ciepłego posiłku 

w przypadku uzyskania pomocy finansowej z różnych źródeł, 
d) organizowanie doraźnej pomocy finansowej, rzeczowej (w miarę posiadanych 

środków). 
 
 
 

ROZDZIAŁ VII 
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

 
§ 48 

Prawa ucznia 
 
1. Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umy-
słowej; 
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2) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi 
wymaganiami, w tym wymogami stosowanego w szkole systemu oceniania; 

3) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania; 
4) obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce; 
5) uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 
6) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 
psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności; 

7) poszanowania swej godności, przekonań i własności; 
8) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, 

a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób; 
9) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 
10) korzystania z poradnictwa pedagogicznego; 
11) przedstawiania wychowawcy, Dyrektorowi Szkoły i innym nauczycielom swoich 

problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień; 
12) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu  
z Dyrektorem Szkoły; 

13) organizowania imprez klasowych i szkolnych poprzez działalność samorządową 
pod opieką wychowawcy, samowolne opuszczanie szkoły w trakcie ww. imprez jest 
niedozwolone; 

14) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 
15) reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych; 
16) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych; 
17) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się 

w organizacjach działających w szkole; 
18) korzystania z pomocy materialnej zgodnie z regulaminem w sprawie przyznawania 

pomocy socjalnej; 
19) w szczególnych przypadkach, orzeczonych przez lekarza i poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia, do nauczania 
indywidualnego, w domu; 

20) uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, pedagoga 
szkolnego zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak 
i w przypadku rozwoju swoich zainteresowań; 

21) do jednokrotnego w półroczu nieprzygotowania się do lekcji bez podania powodu 
lub dwukrotnego w przypadku przedmiotu, z którego jest więcej niż 2 godziny 
tygodniowo: 

a) uczeń zgłasza nie przygotowanie na początku lekcji; 
b) nauczyciel jest zobowiązany odnotować fakt zgłoszenia nie przygotowania  

w dzienniku; 
c) nie wykorzystanie tego prawa do czasu klasyfikacji śródrocznej (rocznej) 

powoduje jego utratę; 
23) nauki religii lub etyki, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 41a ust. 2, w szkole na 

podstawie ustnej deklaracji rodziców lub opiekunów. 
 
 

§ 49 
 
1. Tryb składania odwołania w przypadku naruszenia praw ucznia: 
 

1) Uczeń zgłasza na piśmie swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu 
uczniowskiego. 
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2) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem 
opiekunem SU przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz 
z przedstawicielem Samorządu Uczniowskiego rozstrzyga sporne kwestie. 

3) Nierozstrzygnięte sprawy sporne kierowane są do Dyrektora Szkoły.  
4) Dyrektor rozstrzyga wnoszoną sprawę z zachowaniem prawa i wydaje decyzje, 

które są ostateczne. 
 
 

§ 50 
Obowiązki ucznia 

 
1. Uczeń ma obowiązek:  

1) przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, szkolnych programach 
wychowawczych i profilaktyki; 

2) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły; 
3) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i in-

nych pracowników szkoły; 
4) szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób; 
5) przeciwstawiać się przejawom brutalności; 
6) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów; 
7) w czasie przerw zachowywać się spokojnie, nie biegać, nie zagrażać swoim 

zachowaniem bezpieczeństwu innych; 
8) zachować właściwą postawę wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz 

pozostałych uczniów; 
9) dbać o dobro, ład i porządek w szkole; 
10) brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, 

prowadzić starannie zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami 
nauczyciela przedmiotu; 

11) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich 
przeznaczenia (pracownie, szatnia, zajęcia wych. fiz....); 

12) przynosić obuwie zamienne oraz zmieniać je w szatni szkolnej; 
13) korzystać z szatni szkolnej i zostawiać okrycia wierzchnie (w szatni nie wolno 

przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży); 
14) szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń. Za 

wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ją wyrządził, lub grupa 
uczniów przebywająca w miejscu jej dokonania (do jednego tygodnia); 

15) przebywać na terenie szkoły i nie opuszczać jej terenu podczas przerw; 
16) usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później 

jednak niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Po tym terminie 
nieobecności uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione; 
Podstawą usprawiedliwienia nieobecności jest: 
a) ustne, bezpośrednie lub telefoniczne usprawiedliwienie ucznia przez rodziców; 
b) pisemne usprawiedliwienie, napisane i podpisane przez rodziców ucznia. 

17) uczestniczyć w realizacji zespołowego projektu edukacyjnego, mającego na celu 
rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod  
w Gimnazjum. Zakres tematyczny projektu może dotyczyć wybranych treści 
z podstawy programowej lub wykraczać poza nią. Projekt jest realizowany przez 
uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje zadania: 

a) wybranie tematu projektu, 
b) określenie celów i etapów jego realizacji, 
c) konkretne planowe działania, 
d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. 
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18) w szczególnych sytuacjach uczeń, na wniosek rodziców, może być zwolniony 
przez Dyrektora Szkoły z uczestnictwa w projekcie; 

19) uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu 
i zdrowiu; 

20) zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną, telefoniczną lub 
osobistą prośbę rodzica; 

21) uczeń ma obowiązek przestrzegania zakazu używania na terenie szkoły telefonów 
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych służących do łączności, 
odtwarzania lub utrwalania obrazu i dźwięku podczas zajęć organizowanych przez 
szkołę; 

22) zakaz nie dotyczy zdarzeń losowych oraz szczególnych, uzasadnionych sytuacji.  
W przypadku niestosowania się uczniów do powyższego zakazu nauczyciel ma 
prawo zatrzymać ( po uprzednim wyjęciu przez posiadacza telefonu komórkowego 
karty SIM) aparat telefoniczny w depozycie i oddać go powiadomionemu rodzicowi 
bądź opiekunowi prawnemu dziecka. 

 
 

§ 51 
 
1. Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie: 

 
1) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego; 
2) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji; 
3) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub Rada 

Pedagogiczna. 
3. Uczeń ma obowiązek noszenia podczas pobytu w szkole i na zajęciach organizowanych 

przez szkołę stroju, zgodnie ze wzorem i na zasadach określonych przez Dyrektora 
Szkoły w trybie zarządzenia (skromny strój w ciemnych, jednolitych barwach). 

 
1) W doborze rodzaju fryzury, biżuterii należy zachować umiar pamiętając, że szkoła 

jest miejscem nauki. 
2) Na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie zastępcze.  
3) Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki. 
4) Wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych. 
5) Od ucznia nie wymaga się jednolitego stroju w dniu, w którym uczestniczy  

w konkursach, zawodach sportowych oraz wycieczkach do kina czy teatru. 
 

 
§ 52 

Nagrody 
 

1. Uczeń może być nagradzany za: 
 

a) rzetelną naukę i wzorowe zachowanie, 
b) wybitne osiągnięcia sportowe, artystyczna, edukacyjne lub z innych dziedzin, 
c) pracę na rzecz szkoły i środowiska, 
d) wzorową frekwencję, 
e) czytelnictwo. 

 
2. Uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody: 
 

a) pochwałę wychowawcy wobec klasy, 
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b) pochwałę Dyrektora Szkoły wobec uczniów i nauczycieli, 
c) nagrodę rzeczową. 

 
3. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i sportowych odnotowuje się na 

świadectwie szkolnym. 
 
 

§ 53 
Kary 

 
1. Uczeń może być ukarany za: 

 
a) nieprzestrzeganie statutu szkoły i regulaminu uczniowskiego; 
b) nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego; 
c) chuligaństwo, brutalność, wulgarność; 
d) niszczenie mienia społecznego. 

 
2. Wobec ucznia może być zastosowany następujący rodzaj kary: 
 

a) ustne upomnienie wychowawcy klasy; 
b) nagana wychowawcy klasy z wpisem do dziennika i powiadomieniem rodziców 

ucznia; 
c) ustne upomnienie Dyrektora Szkoły; 
d) nagana Dyrektora Szkoły wobec społeczności uczniowskiej – Dyrektor Szkoły 

udziela nagany w porozumieniu z wychowawcą klasy, a ten o udzielonej naganie 
informuje na piśmie rodziców lub prawnych opiekunów ucznia; 

e) zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych; 
f)  zawieszenie decyzją Dyrektora Szkoły w prawie do reprezentowania szkoły na 

zewnątrz; 
g) przeniesienie do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty; 
h) zgłoszenie na komisariat policji wykroczenia, którego dopuścił się uczeń wobec 

nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego zgodnie z kodeksem karnym. 
 

3. Dyrektor Szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia 
do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie 
wpłynąć na postawę ucznia.  

 
4. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się, gdy: 

1) notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego; 
2) otrzymał kary przewidziane w regulaminie; 
3) stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów; 
4) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu  

i życiu innych uczniów; 
5) dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie. 

 
5. Od nałożonej przez wychowawcę kary uczeń lub jego rodzice mogą, w formie pisemnej, 

odwołać się do Dyrektora Szkoły w terminie 2 dni od dnia uzyskania kary. 
 
6. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkoły i przewodniczącym Samorządu 

Uczniowskiego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie 
przedstawicielami Rady Pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni 
i postanawia: 
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a) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie, 
b) odwołać karę, 
c) zawiesić warunkowo wykonanie kary. 

 
7. W okresie odwoławczym zawiesza się wykonanie kary. 
 
8. Od decyzji podjętej przez Dyrektora Szkoły odwołanie nie przysługuje. 
 
9. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia 

o zastosowaniu wobec niego kary lub przyznanej mu nagrodzie. 
 
10. Obowiązek, o którym mowa w punkcie 9, spełnia wychowawca danego ucznia. 

 
 

§ 54 
 

1. Propozycje zmian do praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice 
i uczniowie. 
  

2. Proponowane zmiany wymagają akceptacji Rady Pedagogicznej. 
 

3. Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie, jak 
i nauczyciele. 

 
 
 

ROZDZIAŁ VIII 
ZASADY I FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 

 
§ 55 

 
1. Dyrektor, nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, 

wychowania i profilaktyki poprzez: 
1) udział w zebraniach rodzicielskich; 
2) indywidualne spotkania, kontakty telefoniczne, listowne; 
3) współpracę przy organizowaniu imprez szkolnych, środowiskowych, wycieczek; 
4) współpracę Rad Oddziałowych i całej Rady Rodziców; 
5) udział przedstawicieli Rady Rodziców w posiedzeniach Rady Pedagogicznej na 

zaproszenie Dyrektora Szkoły; 
6) warsztaty i rady szkoleniowe dla rodziców; 
 

2. W ramach współpracy ze szkołą rodzice mają prawo do: 
 
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

w klasie i szkole; 
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz przeprowadzania egzaminów zewnętrznych oraz informacji na temat ich 
wyników; 

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów w nauce 
i zachowaniu; 

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia 
dzieci; 
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5) uzyskiwania porad pedagoga szkolnego; 
6) poszanowania prywatności i dyskrecji w rozwiązywaniu problemów swoich dzieci; 
7) wyrażania opinii dotyczących pracy szkoły poprzez Radę Rodziców. 
8) Występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły. 
 

3. Obowiązki rodziców wobec szkoły: 
 

1) zapewnienie dziecku warunków do nauki oraz wspieranie poczynań szkoły  
w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania; 

2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy w związku z nauką i zachowaniem 
dziecka w szkole; 

3) uczestniczenie w zebraniach klasowych organizowanych w szkole. W przypadku 
braku możliwości udziału w zebraniu rodzice zobowiązani są do osobistego 
skontaktowania się (w terminie do 14 dni od daty zebrania) z wychowawcą w celu 
zapoznania się z wynikami nauczania lub innymi sprawami, dla omówienia których 
zorganizowano zebranie; 

4) przekazywanie wychowawcy ważnych informacji o stanie zdrowia dziecka; 
5) dbanie o systematyczne uczęszczanie dziecka do szkoły oraz usprawiedliwianie 

nieobecności w ciągu 7 dni po zakończeniu absencji; 
6) wyrównywanie strat materialnych za celowe zniszczenia dokonane przez dziecko  

w szkole. 
 
4. W przypadku, gdy rodzice lub prawni opiekunowie nie spełniają swoich obowiązków 

opiekuńczo-wychowawczych wobec swoich dzieci – Dyrektor Szkoły ma prawo  
i obowiązek zwrócić się do odpowiednich instytucji z wnioskiem o udzielenie pomocy 
dziecku lub jego rodzicom. 

 
 
 

ROZDZIAŁ IX 
BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE 

 
§ 56 

 
1. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole, ochrony przed 

przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi zagrożeniami i przejawami 
patologii społecznej w szkole podejmuje się następujące działania: 

Nauczyciele: 
a) pełnią dyżury porządkowe w budynku szkolnym przed rozpoczęciem zajęć 

lekcyjnych i w ciągu wszystkich przerw między lekcjami (nauczyciel dyżurujący); 
b) czuwają nad bezpieczeństwem ucznia w czasie lekcji (nauczyciele prowadzący 

lekcje); 
c) są odpowiedzialni za bezpieczeństwo w czasie zajęć nadobowiązkowych oraz 

zbiorowych i zorganizowanych zajęć poza szkołą i na jej terenie (organizatorzy 
zajęć, nauczyciel i ustalony opiekun); 

d) są zobowiązani przed każdymi zajęciami sprawdzić stan używanego sprzętu, 
jego sprawność i zdolność do użytku. 
 

Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania Statutu Szkoły określającego zasady 
zachowania na terenie obiektu. 
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Rodzice – biorą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów, jeżeli pełnią 
rolę opiekuna podczas zajęć nadobowiązkowych, wycieczek. 
 
Pracownicy obsługi – pełnią dyżur na korytarzu podczas lekcji, kontrolują osoby 
postronne wchodzące na teren szkoły. 
 
Wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek przeciwdziałania sytuacjom 
zagrażającym bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci. 

 
2. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez: 
 

a) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych; 
b) szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa higieny pracy; 
c) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do 

wzrostu uczniów i rodzaju pracy; 
d) zabezpieczenie komputerów przed dostępem do treści, które mogą stanowić 

zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów;  
e) utrzymywanie urządzeń sanitarnych w stanie pełnej sprawności i w stałej 

czystości; 
f) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu; 
g) zasady, organizację i harmonogram dyżurów określa Dyrektor na początku 

każdego roku szkolnego; 
h) nieobecnego nauczyciela zastępuje na lekcji, dyżurze między lekcjami, inny 

nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora; 
i) każdy nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzania obecności uczniów na 

zajęciach lekcyjnych i odnotowywania nieobecności w dziennikach zajęć 
lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

j) zasady organizowania wycieczek szkolnych i sprawowania w czasie ich trwania 
opieki nad uczniami określa Regulamin; 

k) w szkole mogą być organizowane spotkania uczniów z pracownikami Policji, 
Straży Pożarnej i Straży Granicznej. 

 
 

§ 57 
 

1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest 
pomoc szkoła udziela wsparcia poprzez: 
a) pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez pedagoga szkolnego  

i instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwo, 
b) terapię pedagogiczną, indywidualną dla uczniów z ryzyka dysleksji i dyslektycznych 

ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, 
c)  zapewnienie dożywiania w przypadku uzyskania pomocy finansowej z różnych 

źródeł. 
 
 

§ 58 
 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki związane 
z indywidualną sytuacją w domu lub ze względu na czas pracy ich rodziców, istnieje 
możliwość zorganizowania, w miarę potrzeb i na wniosek rodziców, bądź opiekunów 
prawnych dziecka, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej. 
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2. Opiekę nad dziećmi przebywającymi w świetlicy sprawują wykwalifikowani nauczyciele, 
zatrudnieni przez Dyrektora Szkoły na tym stanowisku. 
 
 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
 
§ 59 

 
1. Statut zatwierdza i nowelizuje Zarząd Stowarzyszenia. 

 
2. Regulaminy określające działalność Gimnazjum, jak też wynikające z celów  

i zadań, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu. 
 
3. Statut Gimnazjum może być zmieniony uchwałą Zarządu Stowarzyszenia „Wspólna 

Szkoła”. 
 

 
§ 60 

 
1. Statut wchodzi w życie z dniem 15 września 2011 r. 
 
 

 
 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
 
 


