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Akty prawne będące podstawą Statutu: 
 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329  

      z późniejszymi zmianami).  

2. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 

przedszkola oraz publicznych szkół.  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r.  

      w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

      i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych   

      (Dz. U. z 2004 r. Nr 199, poz. 2046). 

4. Konwencja o prawach dziecka (Dz. U. Nr 12, poz. 526).  

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach. 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  

     oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.  

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach. 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych 

szkół.  

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie 

dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów 

nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników 

     (Dz. U. Nr 89 poz. 730).  

10.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie 

dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania 

fizycznego (Dz. U. Nr 136 poz. 1116). 
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DZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
 

ROZDZIAŁ I – NAZWA GIMNAZJUM I INNE INFORMACJE 

  

§ 1. 

 

1. Nazwa szkoły brzmi: Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Świedziebni. 

2. Siedziba Gimnazjum mieści się: Świedziebnia 51A,  87-335 Świedziebnia. 

 

§ 2. 

 

1. Organem prowadzącym Gimnazjum jest Gmina Świedziebnia. 

2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kujawsko- Pomorski Kurator Oświaty  

w  Bydgoszczy. 

3. Gimnazjum w swojej strukturze obejmuje klasy I – III, co oznacza pełen stopień 

organizacyjny. 

4. Czas trwania nauki w szkole, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów 

nauczania, wynosi 3 lata. 

5. Gimnazjum jest szkołą publiczną działającą zgodnie z obowiązującym 

porządkiem prawnym w systemie polskiej oświaty. 

 

§ 3. 

 

1. Zasady tworzenia i wydatkowania środków specjalnych określa Ustawa  

o finansach publicznych. 

2. Obsługę finansowo- administracyjną Gimnazjum prowadzi Gminny Zespół 

Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świedziebni. 
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ROZDZIAŁ II  – CELE I ZADANIA GIMNAZJUM 

 

§ 4. 

 

1. Celem szkolnej edukacji w Gimnazjum jest: 

a) wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju  

i zdolności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Gimnazjum, 

rozbudzanie szacunku do polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego, 

rozwijanie wrażliwości estetycznej i zdolności twórczego myślenia, zachęcanie 

uczniów do samokształcenia 

b) ułatwianie rozumienia i poznawania samego siebie, znajdowania swego miejsca 

w społeczeństwie, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i innych 

c) wspieranie  absolwentów w dokonywaniu świadomego wyboru dalszego 

kierunku kształcenia 

d) ułatwianie uczestnictwa w kulturze 

e) rozwijanie wrażliwości moralnej, otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi. 

 

§ 5. 

 

1. Zadaniem Gimnazjum jest: 

a) realizacja podstawy programowej przedmiotów obowiązkowych, ramowego 

planu nauczania, ustalonych  przez MEN zasad oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów zgodnie z aktualnym rozporządzeniem 

b) stworzenie uczniom warunków do nabywania i utrwalania wiedzy 

 i umiejętności 

c) kształtowanie postawy dociekliwości i refleksyjności 

d) poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych ze zdrowym stylem życia 

 i profilaktyką zaburzeń, także patologii społecznej 

e) zapewnienie młodzieży możliwości korzystania z technologii informacyjnej   

i komunikacyjnej na lekcjach różnych przedmiotów i zajęć pozalekcyjnych 

f) wzmacnianie wysiłków wychowawczych domu rodzinnego (spotkania  

z rodzicami, organizowanie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, 

rozwijanie opieki wychowawczej, kompensującej braki i błędy w moralnym 

 i społecznym wychowaniu uczniów, itp.) 

g) sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do warunków Gimnazjum 

wieku uczniów i ich potrzeb (zajęcia świetlicowe, system zapomóg, umożliwianie 

spożywania posiłków, itp.) 

h) umożliwianie uczniom realizowania indywidualnych programów nauczania 

i) umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez ich uczestnictwo  

w prowadzonych przez Gimnazjum kołach zainteresowań. 
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§ 6. 

 

Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczo- wychowawczych 

Gimnazjum. 

  

1.Gimnazjum realizuje określone zadania dydaktyczne i  opiekuńczo – 

wychowawcze poprzez: 

a) opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, 

nadobowiązkowych i pozalekcyjnych oraz uroczystości szkolnych, klasowych, 

dyskotek i wycieczek szkolnych zgodnie z Regulaminem Wycieczek  

– Załącznik nr 7 

b) pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych zgodnie z opracowanym 

przez Dyrektora Gimnazjum planem dyżurów oraz Regulaminem Dyżurów 

Nauczycielskich – Załącznik nr 8. 

             

2.W sposób szczególny jest sprawowana  opieka nad niektórymi uczniami, 

a zwłaszcza nad: 

a) uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów: słuchu, ruchu 

i wzroku 

b) uczniami szczególne uzdolnionymi  

c) uczniami, którym  z powodu  warunków rodzinnych lub losowych potrzebne  

są szczególne formy opieki. 

 

3. W Gimnazjum obowiązują  Procedury Organizowania i Udzielania Pomocy 

Psychologiczno-Pedagogicznej – Załącznik nr 9. 

 

4. Dla wszechstronnego rozwoju uczniów  jest realizowany Program 

Wychowawczy – Załącznik nr 1  i Szkolny Program  Profilaktyki Gimnazjum. 

 

5. Zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań są prowadzone według aktualnych 

potrzeb i możliwości uczniów. 

 

6. Dyrektor Gimnazjum powierza każdy oddział szczególnej opiece 

wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej 

,,wychowawcą”. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej  

i jej skuteczności, ,,wychowawstwo” sprawowane jest przez  tego samego 

nauczyciela, w miarę możliwości, przez cały tok nauczania w Gimnazjum. 

 

7. Zmiany wychowawcy klasy dokonać można na podstawie § 42. niniejszego 

Statutu.                                   
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DZIAŁ II  ZARZĄDZANIE GIMNAZJUM 
 

ROZDZIAŁ I - PRZEPISY OGÓLNE 

 

§ 7. 

 

Zadania i kompetencje organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny określają odrębne przepisy. 

 

 

ROZDZIAŁ II - ORGANY GIMNAZJUM 

 

§ 8. 

 

1. Organami Gimnazjum są: 

a)  Dyrektor Gimnazjum 

b)  Rada Pedagogiczna 

c)  Rada Rodziców 

d)  Samorząd Uczniowski. 

 

2. Kompetencje wyżej wymienionych organów oraz szczegółowe zasady             

ich współdziałania określają ustawy, rozporządzenia wykonawcze do ustaw             

oraz regulaminy wewnętrzne.  

 

3. W celu bieżącej wymiany informacji i poglądów, organy Gimnazjum mogą 

zapraszać na swoje plenarne lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów 

Gimnazjum. 

 

4. Zapewnia się każdemu z organów Gimnazjum możliwość swobodnego działania 

i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą  

i w Statucie Gimnazjum. 

 

5. Każdy organ Gimnazjum może włączyć się do rozwiązywania konkretnych 

problemów szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie,      

nie naruszając kompetencji organu uprawnionego. 
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§ 9. 

 

 1. Dyrektor Gimnazjum: 

a) kieruje działalnością Gimnazjum i reprezentuje je na zewnątrz 

b) jest odpowiedzialny za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły 

c) sprawuje nadzór pedagogiczny  

d) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki do harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego poprzez działania prozdrowotne 

e) zarządza budżetem szkoły  

f) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych. 

 

2. Dyrektor wykonuje zadania administracji publicznej poprzez wydawanie decyzji 

administracyjnych na podstawie ustawy i przepisów wykonawczych,  

w szczególności: 

a) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie  

z odrębnymi przepisami 

b) przyznaje nagrody, wymierza kary pracownikom Gimnazjum 

c) wydaje polecenia służbowe wszystkim pracownikom 

d) dokonuje oceny pracy nauczycieli 

e) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje stosowne decyzje  

w zakresie: zezwala na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą  

i przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego dla uczniów objętych realizacją 

obowiązku szkolnego poza szkołą; odracza obowiązek szkolny; zwalnia ucznia  

z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, nauki drugiego języka obcego          

na czas określony, zgodnie z właściwymi przepisami 

f) przestrzega postanowień Statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych 

wobec uczniów 

g) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych, z zachowaniem 

warunków określonych odrębnymi przepisami. 

 

3. Dyrektor Gimnazjum:  

a) opracowuje arkusz organizacyjny do 30 kwietnia każdego roku szkolnego 

b) dopuszcza programy nauczania na dany rok szkolny po pozytywnym 

zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną 

c) ma obowiązek ogłosić szkolny zestaw podręczników do nauczania                    

do 15 czerwca każdego roku szkolnego 

d) planuje szkolny plan nauczania, organizuje pracę szkoły i kieruje                      

jej działalnością 

e) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Gimnazjum 

f) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły                              

i jest odpowiedzialny za prawidłowe ich wykorzystanie 

g) zapewnia bieżącą informację o aktualnych problemach oświatowych  

i obowiązujących przepisach. 
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4. Dyrektor Gimnazjum sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością 

nauczycieli i wychowawców: 

a) opracowuje wewnątrzszkolny plan sprawowania nadzoru pedagogicznego 

b) stwarza warunki do realizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli 

c) opracowuje plan rozwoju Gimnazjum 

d) inspiruje i wspomaga nauczycieli w wykonywaniu zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych Gimnazjum 

e) tworzy warunki do wprowadzania innowacji i nowatorstwa pedagogicznego 

f) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów zewnętrznych  

w Gimnazjum 

g) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, 

poprawkowych oraz w celu ustalenia ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

lub zachowania, gdy zostały ustalone niezgodnie z przepisami. 

 

5. Dyrektor Gimnazjum jako przewodniczący Rady Pedagogicznej: 

a) realizuje jej uchwały i sprawuje nadzór nad Radą Pedagogiczną w zakresie 

przestrzegania przez nią prawa 

b) prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej 

c) przedstawia wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego 

d) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa;  

o wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 

prowadzący Gimnazjum oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

 

6. Dyrektor Gimnazjum rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy 

organami Gimnazjum. 

 

7. Dyrektor, na podstawie zaleceń Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno- 

Pedagogicznej, ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne 

formy pomocy będą realizowane. O udzielonej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej Dyrektor niezwłocznie pisemnie informuje rodziców ucznia, 

któremu taka pomoc jest udzielana. 

 

8. Na wniosek Dyrektora Gimnazjum organ prowadzący powołuje społecznego 

zastępcę Dyrektora Gimnazjum, który pełni tę  funkcję w czasie nieobecności 

Dyrektora. 
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§ 10. 

 

1. Rada Pedagogiczna : 

a) przygotowuje projekt Statutu lub jego zmian 

b) ustala regulamin swojej działalności – Załącznik  nr 2 

c) zatwierdza plany pracy Gimnazjum 

d) zatwierdza szkolny zestaw podręczników 

e) podejmuje uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów 

f) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

g) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły 

h) uchwala Program Wychowawczy i Program Profilaktyki po zasięgnięciu opinii 

Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego 

i) może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia (lub jego 

rodziców/opiekunów prawnych) niesklasyfikowanego z powodu nieobecności 

nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia 

edukacyjne w szkolnym planie nauczania 

j) może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który    

nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych 

k) podejmuje decyzję w sprawie egzaminu poprawkowego dla ucznia, który 

otrzymał oceny niedostateczne z dwóch obowiązkowych przedmiotów 

l) oddelegowuje swojego przedstawiciela do pracy w komisji konkursowej           

na stanowisko Dyrektora Gimnazjum 

ł) zatwierdza opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybranego przez Samorząd 

Uczniowski. 

 

§ 11. 

 

1. Rada Pedagogiczna opiniuje: 

a) organizację pracy Gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych 

b) projekt planu finansowego Gimnazjum 

c) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień 

d) propozycje Dyrektora Gimnazjum w sprawach przydziału nauczycielom stałych 

prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

e) indywidualny program lub tok nauki 

h) szkolny zestaw programów nauczania przed dopuszczeniem do użytku 

szkolnego przez Dyrektora 

i) przedstawione przez Dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin zajęć 

fakultatywnych z wychowania fizycznego 

j) przedstawione kandydatury do pełnienia funkcji kierowniczych w Gimnazjum. 

 

 



 13 

3. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej  połowy członków Rady. 

 

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane, a protokoły zatwierdzane na 

kolejnych posiedzeniach. 
 

§ 12. 

 

1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów Gimnazjum. 

 

2. Rada Rodziców działa na podstawie własnego regulaminu uchwalonego         

przez ogólne zebranie rodziców – Załącznik  nr 3. 

 

3. Rada Rodziców:  

a) współuczestniczy w opracowywaniu Programu Wychowawczego Gimnazjum 

i Szkolnego Programu Profilaktyki  

b) występuje do Dyrektora Gimnazjum i Rady Pedagogicznej z wnioskami 

 i opiniami dotyczącymi spraw szkoły 

c) udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu 

d) wyłania przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora 

Gimnazjum.  

 

4. Radę Rodziców stanowią członkowie 3 – osobowych Rad Klasowych 

wszystkich klas Gimnazjum. 

 

5. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania 

 i kształcenia młodzieży.  

 

6. Rodzice mają prawo do: 

a) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, 

postępów i przyczyn trudności w nauce 

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

swych dzieci 

c) zapoznania z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów  

d) uzyskiwania informacji na temat egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego 

przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną 

e) uzyskiwania  pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla swoich dzieci. 

 

7. Rodzice są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem 

dziecka do Gimnazjum oraz jego regularnego uczęszczania na zajęcia. 

 

8. Gimnazjum organizuje okresowe spotkania z rodzicami, nie rzadziej niż 3 razy 

w roku szkolnym. 
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§ 13. 

 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum. 

 

2. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

 

3. Samorząd Uczniowski posiada własny regulamin pracy, który jest uchwalony 

przez ogół uczniów – Załącznik nr 4. 

 

4. Dyrektor Gimnazjum może zasięgnąć opinii Samorządu Uczniowskiego      

przed ustaleniem oceny pracy nauczyciela. 

 

5. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski  

i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

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

i  stawianymi wymaganiami 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu 

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania  

i zaspokajania własnych zainteresowań 

d) prawo  redagowania i wydawania gazetki szkolnej 

e) w porozumieniu z Dyrektorem Gimnazjum prawo organizowania działalności 

kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami 

i możliwościami organizacyjnymi. 
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ROZDZIAŁ III – ROZWIĄZYWANIE SYTUACJI KONFLIKTOWYCH W 

GIMNAZJUM 

 

§ 14. 

 
1. Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem – orzekają w pierwszej instancji: 

a) wychowawca klasy – dla nauczycieli uczących w danej klasie 

b) Dyrektor Gimnazjum – dla wychowawców i nauczycieli zatrudnionych  

w Gimnazjum. 

 

2. Od orzeczenia Dyrektora Gimnazjum może być wniesione odwołanie do organu 

prowadzącego. Odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak 

wniesione po upływie 2 tygodni od daty wydania orzeczenia. 

 

2. Konflikty pomiędzy nauczycielami: 

a) postępowanie prowadzi Dyrektor Gimnazjum 

b) od decyzji Dyrektora  może być wniesione odwołanie  do organu prowadzącego 

szkołę 

c) konflikt pomiędzy Dyrektorem Gimnazjum a nauczycielami rozpatruje   

w pierwszej kolejności, na pisemny wniosek jednej ze stron, organ prowadzący 

Gimnazjum. 

 

3. Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami Gimnazjum: 

a) postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor Gimnazjum 

b) w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni 

odwołania do organu prowadzącego Gimnazjum. 
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DZIAŁ III-ORGANIZACJA GIMNAZJUM 
 

 

ROZDZIAŁ I – FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ 

 

§ 15. 
 

1.Podstawę organizacji pracy Gimnazjum w danym roku szkolnym stanowią: 

a) Program Rozwoju Gimnazjum 

b) arkusz organizacji Gimnazjum 

c) tygodniowy rozkład zajęć. 
  

§ 16. 
 

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

szkolnym określa arkusz organizacji Gimnazjum opracowany przez Dyrektora. 

 

2. Terminy rozpoczynania i ukończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, 

przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie 

organizacji roku szkolnego.  

 

3. W Gimnazjum przyjmuje się koniec I semestru wraz z rozpoczęciem ferii 

zimowych.  

 

                                                        § 17. 
 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest oddział złożony  

z uczniów, którzy uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych 

planem nauczania w Gimnazjum i programem wybranym z zestawu programów 

danej klasy, dopuszczonych  do użytku szkolnego. 

 

2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 25. 

 

3. Na zajęciach wymagających specjalnych warunków i bezpieczeństwa dokonuje 

się podziału na grupy: 

a) oddział można dzielić na zajęciach języków obcych i informatyki oraz zajęciach, 

dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia 

ćwiczeń; w tym laboratoryjnych 

b) podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach języków obcych  

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

w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących 30 uczniów 

c) w przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 30 uczniów, podziału 

na grupy na zajęciach, o których mowa w punkcie „a”, można dokonywać za zgodą 

organu prowadzącego szkołę 
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d) zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 

uczniów. 

 

4. Możliwe jest tworzenie grup międzyoddziałowych. 

 
 

                                                       § 18. 

 

Podstawową formą pracy Gimnazjum są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze 

prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym; godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

     

 

             § 19. 

 

Dyrektor Gimnazjum, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu  

z organem prowadzącym, ustala ilość i zasady prowadzenia zajęć dodatkowych, 

nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, np. zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, 

nauczanie elementów informatyki, koła zainteresowań.  

Zajęcia dodatkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym   

w grupach  międzyoddziałowych  i  międzyklasowych. 

 
 

                                                               § 20. 

 

1. Listy klas pierwszych Gimnazjum tworzy Dyrektor, biorąc pod uwagę: 

a) miejsce zamieszkania uczniów – aby nie umieszczać grupy dzieci mieszkających 

w pobliżu w różnych oddziałach 

b) równą liczbę uczniów w każdym z oddziałów 

c) warunki dojazdu i dowozu do Gimnazjum. 

 

                                                               § 21. 

 

W wyjątkowych sytuacjach, na umotywowaną prośbę rodziców, dopuszcza się 

możliwość przeniesienia dziecka do równoległego oddziału. 

 

                                                               § 22. 

 

1. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mają prawo wnioskowania                

do Dyrektora Gimnazjum o przeniesienie dziecka do oddziału równoległego.  

 

2. Dyrektor Gimnazjum przenosi ucznia do nowego oddziału, jeżeli spełnione                         

są kryteria wymienione w § 20. 
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 § 23. 

 

Rodzice/ prawni opiekunowie uczniów klas pierwszych na początku roku 

szkolnego składają pisemne oświadczenie, będące wyrażeniem zgody na 

wykorzystanie wizerunku dziecka w celu promocji działalności Gimnazjum  

– Załącznik nr 12. 

 

 § 24. 

 

Gimnazjum może prowadzić innowacje i eksperymenty pedagogiczne                   

na podstawie odrębnych przepisów. Oddział, w którym prowadzona będzie 

innowacja, wybierany jest przez Dyrektora w porozumieniu z autorem                  

lub nauczycielem prowadzącym innowację, po zasięgnięciu opinii rodziców 

zainteresowanego oddziału. 

 

 § 25. 

 

Gimnazjum  może w czasie wolnym od nauki organizować różne formy 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego; 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 § 26. 

 

Gimnazjum może prowadzić kursy i szkolenia dla uczniów i osób dorosłych      

jako pozaszkolną formę nauczania; zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 

                                                           § 27. 
 

1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w Gimnazjum, organizuje się 

opiekę w świetlicy. 

 

2. Czas pracy świetlicy dopasowuje się do potrzeb uczniów i możliwości 

finansowych szkoły. 

 

3. Organizacja pracy świetlicy uzależniona jest od obowiązujących w tym zakresie 

przepisów i normowana jest corocznie przez Dyrektora Gimnazjum. 

 

4. Do zadań świetlicy należą : 

a) organizowanie dodatkowej pomocy nauczyciela dla uczniów, którzy nie radzą 

sobie z opanowaniem materiału 
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b) stwarzanie warunków do nauki własnej, do wyrabiania nawyków samodzielnej 

pracy 

c) inspirowanie życia kulturalnego w szkole 

d) kształtowanie nawyków higieny i czystości. 

 

 

§ 28. 

 

W świetlicy szkolnej umożliwia się uczniom spożycie gorącego napoju (herbaty) 

oraz obiadu. 
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ROZDZIAŁ II – BIBLIOTEKA 
 

§ 29. 

 

Biblioteka  jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu 

pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

 

§ 30. 

 

1. Zadania nauczyciela bibliotekarza: 

a) udostępnienie książek i innych źródeł informacji 

b) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią 

informacyjną, m.in. poprzez prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej  

i medialnej zgodnie z potrzebami użytkowników 

c) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów                   

oraz wyrabianie i pogłębianie  u uczniów nawyków czytania i uczenia się   

d) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową  

i społeczną; podejmowanie działań pozalekcyjnych na rzecz Gimnazjum i uczniów 

e) współpraca z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami 

f) wspomaganie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym poprzez 

proponowanie nowatorskich rozwiązań dydaktycznych, wychowawczych  

i   organizacyjnych 

g) uczestniczenie w pracach zespołów zadaniowych oraz przedmiotowych  

i międzyprzedmiotowych 

h) wspieranie rodziców w procesie wychowania dzieci. 

 

6.Organizowanie lub współudział  w organizowaniu imprez kulturalnych w szkole 

i poza nią. 

 

7. Promowanie Gimnazjum w środowisku i w mediach. 

 

8. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych. 

 

9. Selekcja i konserwacja materiałów bibliotecznych.  

 

10. Informowanie członków Rady Pedagogicznej  o stanie czytelnictwa. 

 

11. Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji szkoły. 

 

12. Planowanie, składanie corocznie szczegółowych sprawozdań o stopniu 

spełnienia zadań Biblioteki Szkolnej. 
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§ 31. 

 

Rada Pedagogiczna: 

a) opiniuje wydatki szkoły na działalność Biblioteki 

b) zatwierdza plan pracy Biblioteki 

c) analizuje stan czytelnictwa 

d) opiniuje projekt Regulaminu Biblioteki. 

 

 

 § 32. 

 

Dyrektor szkoły: 

a) sprawuje nadzór nad Biblioteką 

b) zapewnia warunki do prawidłowej pracy Biblioteki, bezpieczeństwo  

i nienaruszalność mienia 

c) zatrudnia, zgodnie z obowiązującymi normami lub standardami, 

wykwalifikowaną kadrę 

d) zapewnia środki finansowe na działalność Biblioteki 

e) kontroluje pracę Biblioteki oraz stan ewidencji i opracowanie zbiorów 

f) zarządza przeprowadzenie skontrum zbiorów bibliotecznych oraz odpowiada    

za protokolarne przekazanie Biblioteki, jeżeli następuje zmiana pracownika 

g) zatwierdza Regulamin Biblioteki – Załącznik  nr 6. 
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ROZDIAŁ III – BAZA GIMNAZJUM 

 

 § 33. 
 

1. Do realizacji celów statutowych Gimnazjum posiada następującą bazę: 

a) sale dydaktyczne 

b) salę komputerową 

c) salę gimnastyczną  

d) boiska sportowe 

e) pomieszczenie biblioteczne  

f) pomieszczenia świetlicowe 

g) zaplecze kuchenne 

h) sekretariat 

i) szatnie 

j) inne pomieszczenia. 
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DZIAŁ IV –NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY 

GIMNAZJUM 
 

 

 

ROZDZIAŁ I – ZAGADNIENIA PODSTAWOWE 
 

 § 34. 

 

1. W Gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników 

administracyjnych i obsługi. 

 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne 

przepisy. 

 

3. Dyrektor Gimnazjum sporządza zakres czynności dla pracownika 

zatrudnionego na określonym stanowisku i zakres ten stanowi załącznik  

do odpowiedniej umowy o pracę. 
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ROZDZIAŁ II – ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI 
 

§ 35. 

 

1. Nauczyciel w szczególności: 

a) prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą, opiekuńczą, jest odpowiedzialny 

za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów 

b) dba o pomoce dydaktyczne i inny sprzęt szkolny 

c) wspiera  rozwój  psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania 

d) wykazuje bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów   

e) udziela  pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych  w oparciu  

o rozpoznanie potrzeb uczniów 

f) doskonali własne umiejętności dydaktyczne i wychowawcze,  podnosi poziom 

wiedzy merytorycznej 

g) informuje rodziców, wychowawcę klasy o postępach i niepowodzeniach 

uczniów w zakresie nauczanego przedmiotu 

h) prawidłowo prowadzi dokumentację pedagogiczną 

i) realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby  

i zainteresowania uczniów 

j) bezwzględnie przestrzega zasady nietykalności osobistej uczniów  

i poszanowania ich godności. 
 

 

 § 36. 
 

Organ prowadzący  i  Dyrektor Gimnazjum są zobowiązani z urzędu występować 

w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną 

naruszone. 
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                                                     § 37. 

 

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów 

pokrewnych, wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły przedmiotowe. 

 

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje, powołany przez Dyrektora Gimnazjum, 

przewodniczący zespołu, zwany także liderem zespołu. 

 

3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 

a) opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania uczniów 

b) opracowanie sposobu szkolnego badania osiągnięć uczniów i przeprowadzania 

go 

c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli          

oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli 

d) współdziałanie w organizowaniu pracowni, laboratoriów przedmiotowych,  

a także w uzupełnianiu ich wyposażenia 

e) wyrażanie swojej opinii  na temat zachowania uczniów 

f) opracowywanie programów autorskich i eksperymentalnych programów 

nauczania. 

               

4. Do realizacji jednorazowych zadań i rozwiązywania bieżących problemów 

można powoływać czasowe zespoły problemowo – zadaniowe. 
 

 

 § 38. 

 

Nauczyciele podejmują współpracę w ramach realizacji projektu edukacyjnego 

uczniów Gimnazjum, zgodnie z opracowanym regulaminem – Załącznik  nr 10. 

 

 

 § 39. 

 

Nauczyciele tworzą powołany przez Dyrektora Gimnazjum  

Zespół ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej – Załącznik nr 9. 
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 § 40. 
 

1. Do zadań pedagoga szkolonego należy: 

a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych 

b) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej odpowiednio dla rozpoznanych potrzeb 

c) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli 

d) podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających  

z Programu Wychowawczego Gimnazjum; współpraca rodziców i nauczycieli 

e) wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli wynikających  

z Programu Profilaktyki oraz Programu Wychowawczego Gimnazjum 

f) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz 

uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku 

kształcenia i zawodu 

g) podejmowanie działań  na rzecz organizowania  pomocy materialnej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej 

h) rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczniów oraz wynikających  

z informacji zamieszczonych w  tzw. Skrzynce Zaufania 

i) koordynowanie prac poszczególnych Zespołów do Pomocy Psychologiczno – 

Pedagogicznej.  
 

 § 41. 
 

1. Do zadań wychowawcy klasy w szczególności należy:  

a) przygotowanie planu pracy wychowawcy klasowego 

b) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się 

oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie 

c) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów 

d) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów  

w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności 

szkolnej 

e) reprezentowanie postawy etyczno – moralnej, która będzie wzorem                  

dla jego wychowanków 

f) przygotowanie wychowanków do rozwiązywania życiowych problemów 

g) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami różnych form życia 

zespołowego, rozwijających i integrujących zespół uczniowski 

h) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale 

i) utrzymywanie kontaktów z rodzicami uczniów w celu: poznania i ustalenia 

potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci, wspierania rodziców   

w działaniach   wychowawczych  oraz włączania ich w sprawy życia klasy  

i szkoły 

j) współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi 

kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności uczniów. 
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 § 42. 

 

1. Zmiana wychowawcy może nastąpić: 

a) w wyniku zastrzeżeń zgłoszonych przez rodziców i uczniów, po sprawdzeniu  

ich zasadności przez Dyrektora Gimnazjum  

b) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy 

c) w wyniku decyzji  Dyrektora Gimnazjum,  podyktowanej stwierdzonymi 

błędami wychowawczymi. 

 § 43. 

 

Decyzję  w sprawie zmiany wychowawcy podejmuje Dyrektor Gimnazjum  

w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Od decyzji Dyrektora przysługuje 

odwołanie w terminie 14 dni do organu prowadzącego. 

 

 § 44. 

 

Zmiana wychowawcy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca. 

 

 § 45. 

 

W okresie pomiędzy  posiedzeniami Rady Pedagogicznej Dyrektor Gimnazjum 

informuje pracowników o istotnych sprawach szkolnych oraz wydaje zarządzenia 

w formie pisemnej, wykładając je do wglądu w pokoju nauczycielskim. Wszyscy 

pracownicy Gimnazjum zobowiązani są do systematycznego zapoznawania się  

z zarządzeniami Dyrektora oraz do terminowego wykonywania zawartych w nich 

poleceń. 
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DZIAŁ V –UCZNIOWIE 
 

 

 

ROZDZIAŁ I – ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW 
 

 

 § 46. 

 

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się: 

a) z urzędu – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych  

w obwodzie Gimnazjum 

b) na prośbę rodziców (opiekunów prawnych) absolwentów sześcioletnich szkół 

podstawowych zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum – w przypadku,         

gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.  
 

 

 

ROZDZIAŁ II – PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 
 

                                                          § 47. 

 

1.Uczeń ma prawo do: 

a) swobodnej wypowiedzi i dostępu do informacji 

b) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie  z zasadami higieny 

pracy umysłowej 

c) opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa, ochrony 

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, do ochrony 

poszanowania godności 

d) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-

wychowawczym 

e) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów 

f) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce 

g) pomocy w przypadkach trudności w nauce 

h) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego 

i) korzystania z pomieszczeń  szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,  

księgozbiorów biblioteki  

j) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się  

w organizacjach działających w Szkole 

k) prawo do wypoczynku i czasu wolnego, uczestnictwa w zabawach  

i życiu kulturalnym szkoły 

l) składania egzaminów sprawdzających, poprawkowych i klasyfikacyjnych          

na zasadach określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania   

i rozporządzeniu. 
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                                                          § 48. 

 

 Na pisemne oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów, złożone osobiście  

u Dyrektora Gimnazjum, uczeń może być zwolniony z uczestnictwa w zajęciach 

wychowania do życia w rodzinie. 

 

                                                          § 49. 
 

W przypadku naruszenia praw ucznia przez nauczyciela lub innego pracownika 

szkoły, uczeń lub jego rodzic/prawny opiekun ma prawo złożyć skargę na piśmie 

do Dyrektora Gimnazjum, który jest zobowiązany zbadać sprawę i w terminie  

7 dni udzielić odpowiedzi. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne. 

 

 

                                                          § 50. 

 

1. Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania postanowień zawartych 

w Statucie Gimnazjum, zwłaszcza dotyczących: 

a) systematycznego i aktywnego uczestniczenia  w zajęciach lekcyjnych  

i życiu Gimnazjum 

b) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli 

i innych pracowników szkoły 

c) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój 

d) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole 

e) szanowania dobrego imienia szkoły, dbania o honor i tradycję Gimnazjum 

f) naprawiania wyrządzonych szkód materialnych (koszty napraw ponoszą rodzice 

lub prawni opiekunowie) 

g) uczęszczania na zajęcia edukacyjne, należytego przygotowania się do nich     

oraz aktywnego udziału w zajęciach, a także niezakłócania przebiegu zajęć przez 

niewłaściwe zachowanie 

h) dostarczenie pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych w formie: zaświadczenia lekarskiego, oświadczenia rodziców  

lub opiekunów prawnych ucznia w tzw. Zeszycie Usprawiedliwień, w terminie  

7 dni od powrotu do szkoły 

k) dbania o schludny wygląd, który przedstawia się następująco: kolory stonowane, 

bez biżuterii zagrażającej zdrowiu i życiu (kolczyki umieszczone  

w pępku, nosie, wargach itp.), bez rażącego makijażu, włosów farbowanych          

na krzykliwy kolor , pomalowanych paznokci, bez dekoltów, krótkich bluzek   

i spódniczek odkrywających części ciała 

l) stroju galowego w czasie egzaminów gimnazjalnych, szkolnych  

i lokalnych uroczystości: białe bluzki, koszule, granatowe lub czarne spódnice, 

spodnie 

ł) bezwzględnego  zakazu używania telefonów komórkowych w czasie zajęć 

edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych (w przypadku posługiwania się 

aparatem telefonicznym w czasie zajęć, uczeń na wezwanie nauczyciela               
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jest zobowiązany wyjąć kartę SIM, a aparat zostawia zdeponowany w sekretariacie 

Gimnazjum; aparat może być zwrócony wyłącznie rodzicom lub prawnym 

opiekunom ucznia) 

m) realizacji projektu edukacyjnego pod kierunkiem opiekuna projektu 

- Załącznik nr 10. 

 

 
 

ROZDZIAŁ III – NAGRODY I KARY 
 

                                                          § 51. 

 

1. Uczeń może być nagradzany za: 

a) rzetelną naukę, wzorowe lub bardzo dobre zachowanie 

b) 100% frekwencję 

c) wybitne osiągnięcia 

d) pracę na rzecz Gimnazjum i środowiska 

e) dzielność i odwagę. 

 

                                                           § 52. 
 

1. W Gimnazjum przewiduje się następujące nagrody dla uczniów: 

a) pochwała wychowawcy klasy 

b) pochwała Dyrektora Gimnazjum na apelu ogólnoszkolnym 

c) list pochwalny do rodziców 

d) nagrody rzeczowe fundowane przez Radę Rodziców, Dyrektora  lub inne 

organizacje i instytucje 

e) świadectwo z wyróżnieniem 

f) nagroda książkowa 

g) dyplom za 100% frekwencję na koniec roku szkolnego 

h) puchar Dyrektora Gimnazjum dla klasy, która uzyska najwyższą średnią 

dydaktyczną na koniec roku szkolnego 

i) medal „Wzorowy Gimnazjalista” przyznaje się uczniom kl. I i II, którzy na 

koniec roku szkolnego uzyskali średnią ocen 5,0 i więcej oraz wzorowe lub bardzo 

dobre zachowanie 

j) dyplom dla absolwentów Gimnazjum za szczególne osiągnięcia sportowe  

k) umieszczenie wizerunku absolwenta Gimnazjum w  tzw. Galerii Sławy  

za osiągnięcie najwyższej średniej dydaktycznej oraz wzorowego lub bardzo 

dobrego zachowania w danym roku szkolnym. 
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                                                          § 53. 

 

1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu uczeń może zostać ukarany: 

a) rozmową wychowawczą z uczniem prowadzoną przez wychowawcę klasy, 

Dyrektora Gimnazjum lub pedagoga  (w razie potrzeby z udziałem rodziców) 

b) upomnieniem wychowawcy klasy 

c) upomnieniem lub naganą Dyrektora Gimnazjum, z zawiadomieniem rodziców 

d) zawieszeniem prawa do reprezentowania Gimnazjum na zewnątrz 

e) przeniesieniem do klasy równoległej 

f) pozbawieniem funkcji pełnionych w Gimnazjum 

g) obniżeniem stopnia zachowania w przypadku nieprzestrzegania  statutowych 

zapisów w zakresie obowiązków ucznia 

h) czasowym odsunięciem od udziału w imprezach szkolnych: wycieczce, biwaku, 

dyskotece, zawodach sportowych oraz aktywnego uczestnictwa w apelach 

szkolnych 

i) przeniesieniem do innej szkoły – wnioskuje Dyrektor do Kuratora Oświaty  

w przypadku,  kiedy uczeń swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia  

i życia innych uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły (powtarzające 

się bójki, pobicia i zastraszania)  lub ma demoralizujący wpływ na innych 

(narkotyki, alkoholizm, prostytucja, paserstwo, wymuszanie, wyłudzanie, 

kradzieże). 

 

 § 54. 

 

1. Gimnazjum ma obowiązek informowania rodziców/prawnych opiekunów ucznia 

o zastosowaniu wobec niego kary. 

 

2. Powiadomienie ma formę pisemną w dzienniczku ucznia zaraz po zaistniałej 

sytuacji. Podpis rodziców (prawnych opiekunów) jest potwierdzeniem  

o zapoznaniu  się z treścią notatki. 

 

3. Uczeń, jego rodzice (opiekunowie prawni) lub Samorząd Uczniowski mają 

prawo do wniesienia pisemnego odwołania w ciągu 7 dni od wymierzonej kary  

do Dyrektora Gimnazjum. Dyrektor  po zapoznaniu się z opinią Rady 

Pedagogicznej podejmuje ostateczną decyzję w ciągu 14 dni od wniesienia 

odwołania. 

 

4. Decyzja Dyrektora  może: 

a) utrzymać w mocy wymierzoną karę 

b) zawiesić wykonanie wymierzonej kary na określony czas 

c) odwołać wykonanie  wymierzonej kary. 
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  § 55. 

 

W Gimnazjum nie wolno stosować kar naruszających nietykalność  

i godność osobistą uczniów. 

 

  § 56. 

 

Uczeń może być skreślony z listy uczniów, jeżeli ukończył 18 rok życia,  

na mocy uchwały Rady Pedagogicznej. 
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DZIAŁ VI    WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM 

OCENIANIA 

 

 § 57. 

Ocenianiu podlegają: 

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia 

b) zachowanie ucznia. 

§ 58. 

1. Ocenianie 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. 

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych. 

  § 59. 

1.  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach 

oceniania wewnątrzszkolnego. 

2.  Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych  

i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie 

b) udzielanie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju 

c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu 

d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji 

o postępach, trudnościach w nauce,  zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach 

ucznia 

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno – wychowawczej. 
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3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych  

do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania 

c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania 

 

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych 

e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

f) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych     

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

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

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

 § 60. 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów       

oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, 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 obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów 

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

oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej                      

niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Przekazane przez nauczyciela informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, 

przedstawione w formie pisemnej, złożone w sekretariacie Gimnazjum,                 

są do wglądu dla uczniów, rodziców (prawnych opiekunów). 
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 § 61. 

1. W Gimnazjum obowiązują następujące formy sprawdzania wiedzy                      

i umiejętności: 

a) formy ustne: odpowiedź, wypowiedź w klasie, recytacja 

b) formy pisemne: prace klasowe, sprawdziany – obejmują materiał z działu 

programowego, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowane       

w dzienniku lekcyjnym. W ciągu dnia odbyć może się tylko jeden sprawdzian,       

a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy 

c) kartkówki jako pisemna forma sprawdzenia stanu przygotowania ucznia do 

bieżącej lekcji, obejmujące maksimum 3 lekcje wstecz 

d) zadania domowe 

e) dyktanda, pisanie ze słuchu 

f) testy 

g) prace dodatkowe (np. referaty) 

h) formy sprawnościowe, doświadczalne i praktyczne. 

 § 62. 

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

2. Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) 

nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone 

i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania 

ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na 

zasadach określonych przez nauczyciela. 

 § 63. 

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, 

dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 60.  pkt 1, do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego  

stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności 

w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem 

ust. 2 i 3. 



 36 

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 60. pkt 1, do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 

stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, 

o której mowa w art. 71b ust. 3b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty, zwanej dalej "Ustawą", z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań 

edukacyjnych, o których mowa w § 60. pkt 1 do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia. 

 § 64. 

 Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy 

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie 

się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

 § 65. 

1. Dyrektor Gimnazjum zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, 

informatyki  na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia 

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

2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki,  

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony”. 

 § 66. 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 

z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

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

przed rozpoczęciem ferii zimowych. 

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania 

ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
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4. Na tydzień przed  klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, 

poszczególni nauczyciele są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców 

(prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego  ocenach klasyfikacyjnych 

z zajęć edukacyjnych, a wychowawca o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania w formie zapisu w dzienniczku gimnazjalisty i potwierdzone podpisem 

rodziców (prawnych opiekunów). Natomiast o przewidywanych rocznych ocenach 

niedostatecznych z zajęć edukacyjnych, na miesiąc przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Informację tę przesyła się w formie listu         

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, za pośrednictwem sekretariatu szkoły. 

 § 67. 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 

z zastrzeżeniem ust. 2, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - 

wychowawca klasy po uzyskaniu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy 

oraz ocenianego ucznia. 

2. W oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną ustala 

nauczyciel prowadzący dane zajęcie edukacyjne, po zasięgnięciu opinii 

nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne, o którym mowa 

w odrębnych przepisach. 

 § 68. 

1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z danego 

zajęcia edukacyjnego może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu 

poprawkowego, z zastrzeżeniem § 76. ust. 1. 

2. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna. 

  § 69. 

1. Śródroczne i roczne  oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach według 

następującej skali: 

a) stopień celujący - 6 

b) stopień bardzo dobry - 5 

c) stopień dobry - 4 

d) stopień dostateczny - 3 

e) stopień dopuszczający - 2 
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f) stopień niedostateczny - 1. 

2. Oceny bieżące (cząstkowe) ustala się według skali określonej dla ocen 

klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych.  

3. Ustala się następujące ogólne kryteria uzyskiwania stopni szkolnych: 

    a/ stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

   - zdobył umiejętności i wiadomości określone w podstawach programowych 

przewidzianych w programie danej klasy 

   

 - zdobył umiejętności na poziomie wymagań wykraczających z danych zajęć 

edukacyjnych 

    

- wykazuje się wiedzą i umiejętnościami znacznie przekraczającymi poza program 

nauczania w danej klasie 

   - samodzielnie twórczo  rozwija własne uzdolnienia 

   - biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami i wiedzą w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy 

   - proponuje rozwiązanie nietypowe 

   - rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy 

   - osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach 

sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim 

(regionalnym) albo krajowym lub posiada porównywalne osiągnięcia.  

    b/ stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

   - zdobył umiejętności i wiadomości określone w podstawach programowych 

przewidzianych w programie danej klasy oraz: 

   - opanował treści i umiejętności na poziomie wymagań dopełniających z danych 

zajęć  edukacyjnych 

   - zdobył pełen zakres umiejętności i posiadł pełen zakres wiedzy określony 

programem nauczania zajęć edukacyjnych w danej klasie 

   - sprawnie posługuje się zdobytymi umiejętnościami i wiedzą 

   - samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem 

nauczania, wykorzystując wiedzę z różnych źródeł 
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   - potrafi zastosować posiadane umiejętności i wiedzę do rozwiązywania 

problemów w nowych sytuacjach. 

     c/ stopień dobry  otrzymuje uczeń, który: 

   - zdobył umiejętności i wiadomości określone w podstawach programowych 

przewidzianych w programie danej klasy oraz: 

  - opanował treści i umiejętności na poziomie wymagań rozszerzających  

z danych zajęć edukacyjnych 

   - zdobył umiejętności i wiedzę na poziomie podstaw programowych 

przewidzianych w danej klasie, poszerzone o  wybrane, bardziej złożone aniżeli 

elementy treści zaliczanych do wymagań podstawowych 

   - poprawnie stosuje zdobyte umiejętności i wiadomości użyteczne w działalności 

szkolnej i pozaszkolnej 

   - rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne. 

    d/ stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

   - zdobył umiejętności i wiadomości określone w podstawach programowych 

przewidzianych w programie danej klasy oraz: 

- opanował treści i umiejętności na poziomie wymagań podstawowych z danych 

zajęć edukacyjnych 

   - opanował treści i umiejętności najważniejsze w uczeniu się i potrzebne w życiu 

   - opanował treści i umiejętności łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego 

   - opanował treści i umiejętności o niewielkim stopniu złożoności, a więc 

przystępne 

   - opanował treści i umiejętności dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych  

i pozaszkolnych 

   - opanował treści i umiejętności często powtarzające się w programie nauczania 

   - opanował treści i umiejętności głównie proste, uniwersalne umiejętności, 

a w mniejszym zakresie wiadomości 

   - rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności.  

 

 



 40 

    e/ stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

   - opanował treści i umiejętności określone w podstawach programowych  

na poziomie wymagań koniecznych z danych zajęć edukacyjnych 

   - opanował elementy treści nauczania niezbędne w uczeniu się  i potrzebne         

w życiu 

   - rozwiązuje typowe, proste zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim 

stopniu trudności przy pomocy nauczyciela. 

    f/ stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował treści i umiejętności określonych w podstawach programowych    

na poziomie wymagań koniecznych z danych zajęć edukacyjnych 

-  nie opanował elementów treści nauczania niezbędnych w uczeniu się  

i potrzebnych w życiu 

- nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności nawet  

z pomocą nauczyciela.  

 § 70. 

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia 

w szczególności: 

 1)  wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

 2)  postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 

 3)  dbałość o honor i tradycje szkoły 

 4)  dbałość o piękno mowy ojczystej 

 5)  dbałość o bezpieczeństwo  i zdrowie własne oraz innych osób 

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

 7)  okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według 

następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, 

naganne. 
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3.  Zachowanie ucznia ocenia się w dziesięciu kategoriach opisowych. Suma 

uzyskanych przez ucznia punktów przeliczana jest na ocenę wg skali jak w ust.2.  

Szczegółowe zasady ustalania klasyfikacyjnej oceny zachowania zawarte są          

w „Regulaminie oceny zachowania ucznia Gimnazjum w Świedziebni”. 

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne 

z zajęć edukacyjnych. 

 § 71. 

 Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej Gimnazjum, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę 

uzupełnienia braków. 

 § 72. 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia        

na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego             

na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na pisemny wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności 

nieusprawiedliwionej lub na pisemny wniosek jego rodziców (prawnych 

opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, 

z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego jest uzgodniony z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami) i musi być przeprowadzony w okresie do dwóch miesięcy 

od daty klasyfikacji. 

7. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 2, 3, przeprowadza nauczyciel 

danego obowiązkowego zajęcia edukacyjnego w obecności nauczyciela takiego 

samego lub pokrewnego obowiązkowego zajęcia edukacyjnego. 

8. W czasie trwania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze 

obserwatorów, rodzice (prawni opiekunowie) dziecka. 
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9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 

zawierający: 

a) imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin klasyfikacyjny 

b) termin egzaminu klasyfikacyjnego 

c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne 

d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz ocenę z tego egzaminu. 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, 

w którym wpisuje się datę egzaminu klasyfikacyjnego oraz ocenę z tego egzaminu. 

 § 73. 

1. W przypadku zgłoszonego pisemnego zastrzeżenia (złożonego w terminie        

do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych), że roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania        

tej oceny, Dyrektor Gimnazjum, po wstrzymaniu wykonania uchwały Rady 

Pedagogicznej powołuje komisję, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające, 

a w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, także pisemny 

i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danego zajęcia edukacyjnego lub roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą: 

1) w przypadku ustalenia oceny klasyfikacyjnej z zajęcia edukacyjnego: 

a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – 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 

2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) Dyrektor albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji 

b) wychowawca klasy 
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c) wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej klasie 

d) pedagog szkolny 

e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego 

f) przedstawiciel Rady Rodziców. 

3. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od oceny 

ustalonej przez odpowiedniego nauczyciela lub wychowawcę. Ocena ustalona 

przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 75. 

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

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

  - skład komisji 

  - termin sprawdzianu 

  - zadania (pytania) sprawdzające 

  - wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

   - skład komisji 

   - termin posiedzenia komisji 

   - wynik głosowania 

   - ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

5. Przepisy ust. 1 – 4 stosuje się również w przypadku podjęcia trybu uzyskania 

wyższych niż przewidziane roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych oraz  oceny zachowania, z tym, że  pisemny wniosek należy złożyć 

w terminie do trzech dni po ustaleniu przewidywanych rocznych ocen 

klasyfikacyjnych, a rozpatrzenie wniosku odbyć musi się najpóźniej na jeden dzień 

przed klasyfikacją. 
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6.  Przepisy ust. 1 – 4 stosuje się również w przypadku rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku 

egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni 

od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ustalona 

ocena przez komisję jest ostateczna. 

  § 74. 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania 

uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego, 

z zastrzeżeniem  § 75.  

2. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy 

programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej 

szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

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

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

4. Laureaci i finaliści ostatniego stopnia konkursów przedmiotowych o zasięgu 

wojewódzkim  otrzymują z danego przedmiotu celującą roczną  ocenę 

klasyfikacyjną. 

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

do klasy programowo wyższej i powtarza tę samą klasę, z zastrzeżeniem            

§ 75. ust. 7. 

 § 75. 

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

z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 

poprawkowy. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, 

z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania 

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

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły w ostatnim 

tygodniu ferii letnich. 
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4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. 

W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący 

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

członek komisji. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału 

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. 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. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 

zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik 

egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. Do protokołu dołącza się pisemne 

prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego 

w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, nie później       

niż do końca września. 

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

klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9. 

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden 

raz w czasie nauki w Gimnazjum promować do klasy programowo wyższej ucznia, 

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych,               

pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem 

nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 
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 § 76. 

1.  Uczeń kończy Gimnazjum: 

a) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 

programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z  obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, 

uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej 

b) jeżeli przystąpił do egzaminu gimnazjalnego. 

2. Uczeń kończy z wyróżnieniem  Gimnazjum jeżeli w wyniku klasyfikacji 

końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

zachowania. 

3. Uczeń kończący Gimnazjum otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 
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ROZDZIAŁ I -  REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA UCZNIA 

            Zachowanie ucznia ocenia się w dziesięciu kategoriach opisowych 

oznaczonych cyframi rzymskimi. Zadaniem nauczyciela-wychowawcy               

jest wybranie w kolejnych kategoriach pośród poszczególnych zapisów tego 

zdania, które najlepiej charakteryzuje ucznia w opinii:  

- wychowawcy 

- innych nauczycieli 

- uczniów  

- innych członków społeczności szkolnej. 

Cyfra przy wybranym zapisie oznacza liczbę przyznanych uczniowi punktów 

w danej kategorii. 

Suma punktów zamieniona jest na ocenę według zasad wymienionych 

w ustaleniach końcowych. 

I. Stosunek do nauki: 

W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy uczeń osiąga wyniki: 

4. Maksymalne. 

3. Dość wysokie. 

2. Przeciętne. 

1. Raczej niskie. 

0. Zdecydowanie zbyt niskie. 

W punktacji należy uwzględnić: przygotowanie się do zajęć, przynoszenie 

podręczników, zeszytów, potrzebnych przyborów szkolnych, itp. oraz odrabianie 

zadań domowych. 

Punktację ustala wychowawca na podstawie punktacji wpisanej na karcie        
przez nauczycieli zajęć edukacyjnych. 
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II. Frekwencja: 

4. 
Uczeń nie ma nieusprawiedliwionych obecności 

i nieusprawiedliwionych spóźnień. 

3. 
Uczeń ma nie więcej niż 5 nieusprawiedliwionych spóźnień i nie ma 

nieusprawiedliwionych nieobecności. 

2. 
Uczeń ma więcej niż 6 nieusprawiedliwionych spóźnień i do 10 

nieusprawiedliwionych godzin. 

1. Uczeń ma do 15 nieusprawiedliwionych godzin. 

0. Uczeń wagaruje i ucieka z lekcji. 

Punktację w kategorii II  ustala wychowawca klasy. 

III. Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań: 

4. 

Uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych kołach 

zainteresowań (lub kursach specjalistycznych) albo prowadzi 

intensywne samokształcenie lub w innej formie rozwija swoje 

możliwości i prezentuje je na forum szkoły, środowiska lokalnego, a to 

przynosi mu osiągnięcia w różnych dziedzinach, w tym też w sporcie 

i przyczynia się do rozwoju jego osobowości. 

3. 

Uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych kół zainteresowań             

lub prowadzi samokształcenie w wybranym kierunku, co pozwala mu 

podnieść poziom wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów 

objętych szkolnym programem nauczania.  

2. 

Uczeń prosi nauczyciela o wskazówki do samodzielnej pracy nad sobą, 

uzupełnia wiedzę zdobytą podczas lekcji i tym samym rozwija swoje 

umiejętności i wzbogaca wiadomości. 

1. 
Uczeń nie jest zainteresowany samorozwojem; satysfakcjonuje go 

uzyskiwanie przeciętnych wyników w nauce szkolnej. 

0. 
Uczeń nie jest zainteresowany samorozwojem ani uzyskiwaniem 

choćby przeciętnych  wyników w nauce szkolnej. 

 

Punktację w kategorii III ustala wychowawca klasy po konsultacji z nauczycielami 

(zapis w zeszycie spraw wychowawczych). 
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IV. Kultura osobista: 

4. 

Uczeń zawsze  jest taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa 

i dyskusji, a jego postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku 

do otoczenia. 

3. 
Uczeń jest zwykle taktowny, życzliwie uosobiony, w rozmowach zachowuje 

kulturę słowa i nie używa wulgaryzmów. 

2. 
Zdarzyło się (1 – 2 razy), że uczeń zachował się nietaktownie lub nie zapanował 

nad emocjami, użył mało kulturalnego słownictwa w rozmowie lub dyskusjach.  

1. 
Uczeń często bywa nietaktowny, używa wulgaryzmów w rozmowach 

czy dyskusjach.  

0. 

Uczeń zwykle jest nietaktowny, używa wulgaryzmów, jest agresywny, 

nie stara się nawet o zachowanie kulturalnych form w rozmowach 

czy dyskusji.   

 

Punktację w kategorii IV ustala wychowawca klasy po konsultacji                            

z nauczycielami. 

V. Dbałość o wygląd zewnętrzny: 

4. 
Uczeń szczególnie dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie 

ubrany, zawsze nosi identyfikator w widocznym miejscu. 

3. 
Zdarzyło się (1-2 razy), że strój ucznia lub zachowanie przez niego 

higieny budziły zastrzeżenia, sporadycznie nie nosi identyfikatora. 

2. 

Czasami (kilkakrotnie) zwracano uczniowi uwagę na niestosowność 

stroju lub niedostateczną dbałość o higienę bądź używanie makijażu 

czy brak identyfikatora.  

1. 
Często przypominano uczniowi o potrzebie dbałości o higienę 

i odpowiedni strój. 

0. 
Uczeń jest zwykle niestosownie ubrany lub nie dba o higienę, nie 

reaguje na zwracanie uwagi. 

 

Punktację w kategorii V ustala wychowawca klasy po konsultacji z nauczycielami. 
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VI. Sumienność, poczucie odpowiedzialności: 

4. 

Uczeń zawsze dotrzymuje ustalonych terminów (np. zwrot książek 

do biblioteki, prac domowych, przekazywanie usprawiedliwień, itd.), 

rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych 

dobrowolnie różnorodnych zadań i prac.   

3. 

Uczeń zwykle dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje powierzone 

mu prace i zadania, czasami podejmuje dobrowolne zobowiązania, 

które stara się wykonywać terminowo i solidnie. 

2. 

Zdarza się, że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt 

dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań i prac, rzadko 

podejmuje dobrowolne zobowiązania, ale dobrze się z nich wywiązuje. 

1. 

Uczeń często nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niechętnie 

i niezbyt starannie wykonuje powierzone mu prace i zadania, 

niechętnie podejmuje dobrowolne zobowiązania i czasem się z nich   

nie wywiązuje.  

0. 

Uczeń zwykle nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje 

powierzonych mu prac i zadań, nie podejmuje dobrowolnych 

zobowiązań.  

 

Punktację w kategorii VI ustala wychowawca klasy po konsultacji z nauczycielami. 

VII. Postawa moralna: 

4. 

W codziennym życiu szkolnym uczeń wykazuje się uczciwością, 

reaguje na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność osobistą własną 

i innych, a także mienie publiczne i własność prywatną.  

3. 

Uczeń zwykle postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy 

zła, stara się nie uchybiać godności własnej i innych osób, szanuje 

własną i cudzą pracę, mienie publiczne i prywatne.  

2. 

Zdarzyło się (kilka razy), że uczeń nie postąpił zgodnie z zasadą 

uczciwości w stosunkach międzyludzkich lub nie zareagował na 

ewidentny przejaw zła, uchybił godności własnej lub innej osoby, nie 

wykazał dostatecznego szacunku dla pracy własnej lub cudzej, naraził 

na nieznaczny uszczerbek mienie publiczne albo prywatne.  

1. 

Uczeń w swoim postępowaniu często nie przestrzega zasady 

uczciwości, zwykle nie reaguje na przejaw zła, narusza godność 

osobistą własną i innych osób, nie wykazuje szacunku dla pracy lub 

własności.  

0. 

Postępowanie ucznia zwykle jest sprzeczne z zasadą uczciwości, uczeń 

jest obojętny wobec przejawów zła, nie szanuje godności własnej 

i innych ludzi, nie widzi potrzeby szanowania pracy oraz własności 

(kradzieże).  

Punktację w kategorii VII  ustala wychowawca klasy po konsultacji z uczniami        

i nauczycielami. 
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VIII. Postawa społeczna ucznia: 

4. 

W codziennym życiu szkolnym uczeń z własnej inicjatywy chętnie 

pomaga kolegom zarówno w nauce, jak i w innych sprawach 

życiowych, wykazuje dużą aktywność w działaniu na rzecz zespołu 

w szkole i poza nią.  

3. 
Uczeń zwykle nie uchyla się od pomocy kolegom w nauce i innych 

sprawach życiowych, angażuje się w sprawach na rzecz zespołu.  

2. 
Zdarzyło się (kilka razy), że uczeń odmówił pomocy koledze w nauce 

lub innej życiowej sprawie; nie uchyla się od prac na rzecz zespołu. 

1. 
Uczeń niechętnie odnosi się do próśb kolegów i nauczycieli o pomoc, 

często unika pracy na rzecz zespołu. 

0. 
Uczeń unika lub odmawia podejmowania jakichkolwiek działań na 

rzecz osób i/lub zespołu.  

 

Punktację w kategorii VIII  ustala wychowawca klasy po konsultacji z uczniami      

i nauczycielami. 

IX. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa: 

4. 
Uczeń zawsze sam przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo 

reaguje na występujące zagrożenia.  

3. 

Zdarzyło się (1-2 razy),że uczeń spowodował zagrożenie 

bezpieczeństwa własnego lub innych osób lub zlekceważył takie 

zagrożenie, ale zareagował na zwróconą mu uwagę. 

2. 

Czasami (kilkakrotnie) trzeba było uczniowi zwracać uwagę, że jego 

postępowanie może spowodować (lub powoduje) zagrożenie jego 

bezpieczeństwa lub innych osób, niekiedy lekceważy ona takie 

zagrożenia, ale reaguje na zwracane uwagi. 

1. 
Często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub często lekceważy  

on niebezpieczeństwo i nie zawsze reaguje na zwracane uwagi.  

0. 

Często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub uczeń często 

lekceważy niebezpieczeństwo i nie zmienia swojej postawy mimo 

zwracanych uwag. Dotyczy też zachowania w drodze do szkoły 

i ze szkoły. 

Punktację w kategorii IX ustala wychowawca klasy po konsultacji z uczniami           

i nauczycielami. 
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X. Postawa wobec nałogów i uzależnień: 

4. 

Nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów czy uzależnień, on sam 

deklaruje, że jest od nich wolny, swoją postawą zachęca innych 

do naśladownictwa lub czynnie wspomaga starania innych o wyjście 

z nałogu czy uzależnienia. 

3. 
Jeden raz zdarzyło się, że uczeń zapalił papierosa, ale zapewnił, że to 

sytuacja jednorazowa. 

0. 

Stwierdzono, że uczeń pali w szkole papierosy lub zdarzyło się, że był 

pod wpływem alkoholu albo przyjmował narkotyki czy też                  

je rozprowadzał wśród uczniów.  

Punktację w kategorii X ustala wychowawca klasy po konsultacji z uczniami           

i nauczycielami. 

Xl. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego 

Liczba 

punktów                 

Uczeń 

5 

Wykazał się dużą samodzielnością, innowacyjnością              

we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, 

wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych 

zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością 

krytycznej samooceny i wyciągania wniosków. 

4 

Był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt 

edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami 

zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością. 

3 
Współpracował w zespole realizującym projekt, wypełniając 

stawiane przed sobą i zespołem zadania. 

2 

Współpracował w zespole realizującym projekt, wypełniając 

stawiane przed nim i zespołem zadania, przy czym jego 

działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu               

lub po interwencji opiekuna zespołu. 

1 

Mimo założenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu 

realizującego projekt nie wywiązał się w terminie ze swoich 

obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia realizacji 

projektu lub konieczność realizacji przez innych członków. 

0 Nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu 
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gimnazjalnego. 

 

Punktację w kategorii XI ustala wychowawca po konsultacji z opiekunem projektu. 

 § 77. 

Ustalenia końcowe dotyczące regulaminu oceny zachowania. 

1. Wychowawca może podwyższyć punktację w poszczególnych kategoriach 

regulaminu w sytuacjach kiedy: 

a) uczeń wykazał się trwałą poprawą zachowania i/lub postawy 

b) jego niepożądane zachowanie miało charakter incydentalny. 

 

2. Zasady przeliczania punktów ustalonych przez wychowawcę na poszczególne 

oceny przedstawia poniższa tabela.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkty Ocena 

40 – 37 wzorowe 

36 – 32  bardzo dobre 

31 – 27  dobre 

26 – 22  poprawne 

21 – 17  nieodpowiednie 

16 – 0  naganne 
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3. Zasady przeliczania punktów, dla uczniów realizujących projekt edukacyjny, 

ustalonych przez wychowawcę na poszczególne oceny przedstawia poniższa 

tabela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zasięganie opinii nauczycieli o uczniu przez wychowawcę wymaga formy 

pisemnej na karcie wg poniższej tabeli punktowej (poprzez zaznaczenie 

odpowiedniego pola), której skala punktowa odpowiada poszczególnym ocenom    

z zachowania (0 – naganne, 1 – nieodpowiednie itd.). 

 

   

0 1 2 3 4 5 

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkty Ocena 

45 – 42  wzorowe 

41 – 37  bardzo dobre 

36 – 32  dobre 

31 – 27  poprawne 

26 – 22  nieodpowiednie 

21 – 0  naganne 
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DZIAŁ VI –POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

 

ROZDZIAŁ I – TRADYCJA   SZKOLNA 

 

§ 78 

 

1. Patronem Gimnazjum jest św. Stanisław Kostka. 

 

2. Gimnazjum posiada sztandar, który może być wprowadzony na ważne 

uroczystości szkolne oraz lokalne o charakterze historyczno – patriotycznym. 

 

3. Sztandar wprowadza poczet sztandarowy złożony z trojga uczniów – chłopca  

i dwóch dziewcząt – ubranych w strój odpowiedni do rangi uroczystości  

(biała koszula lub bluzka, granatowe lub czarne spodnie lub spódnica). 

 

4. Uczniowie wybrani do pocztu sztandarowego powinni wyróżniać się bardzo 

dobrymi wynikami w nauce i wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem. 

 

5. Gimnazjum posiada logo, hymn oraz  ceremoniał szkolny – Załącznik nr 13. 
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ROZDZIAŁ II – POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

 

 § 79. 

 

1. Gimnazjum używa odpowiednich pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

2. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację oraz prowadzi gospodarkę 
finansową i materiałową zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 

                                                     § 80. 
 

1. Projekt nowelizacji Statutu przygotowuje zespół zadaniowy, zgodnie  

z przyjętymi procedurami. 

       

2. Nowelizacja  Statutu  następuje w formie uchwały Rady Pedagogicznej.  
 

3. Wnioski dotyczące zmian mogą zgłaszać wszystkie organy Gimnazjum. 

 

4. Zmiany w załącznikach do Statutu stają się prawomocne po zatwierdzeniu przez 

Radę Pedagogiczną i zaopiniowaniu przez Radę Rodziców oraz Samorząd 

Uczniowski. 
 

                                                     § 81. 
 

Statut zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 30 sierpnia 2012 r. wchodzi 

w życie od roku szkolnego 2012/2013. 

 

 

                                                     § 82 

 

Załączniki stanowią integralną część Statutu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


