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1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1.

1. Niniejszy statut został opracowany na podstawie następujących aktów prawnych:

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z
późn. zm.);

2) Ustawa z dnia 21 lipca 1995 O zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych aktów
prawnych,

3) Rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 1999 r. W sprawie ramowego statutu publicznej
sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum,

4) Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm);
5) Uchwała Nr VII/57/99 Rady Gminy w Tarnowie z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie

założenia i organizacji publicznego Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej,
6) Uchwała Nr VI/44/99 Rady Gminy w Tarnowie z dnia 5 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu

sieci publicznych gimnazjów na terenie Gminy Tarnów oraz określenia granic ich obwodów.
7) Ustawa  z  dnia  11  kwietnia  2007r  w  sprawie  zmiany  Ustawy  o  systemie  oświaty  oraz  o  zmianie

niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 80 poz 542)
8) Ustawy z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych

ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm);
9)  Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki

prawodawczej (Dz. U.  z 2002 r. Nr 100, poz. 908);

10) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn.

zm);

11) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy

w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843);

12)   Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i

egzaminu maturalnego ( Dz. U. z 2015 r. poz. 959);

13) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013, poz. 532),

14) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków

i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach;

15)  Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z

dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm,);

16) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków

organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych

społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

17) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie

szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu

publicznej szkoły;
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18) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie warunków i

trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami

polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w

systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego,

dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia;

19) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań

wobec szkół i placówek.

20) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz

1170).

§ 2.

Ilekroć w  statucie  jest  mowa  o  szkole,  rozumie  się przez  to  Publiczne  Gimnazjum  nr  1  im.  Ks.
Władysława Kowalczyka w Woli Rzędzińskiej.

2. Nazwa szkoły

§ 1.

1. Nazwa szkoły brzmi: Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. ks. Władysława Kowalczyka
w Woli Rzędzińskiej.

2. Siedzibą Gimnazjum jest budynek nr 253 A położony w Woli Rzędzińskiej -Sołectwo nr 2,
na działce nr 4075.

3. Obwód szkoły obejmuje: sołectwa Wola Rzędzińska nr l i nr 2 oraz Jodłówka - Wałki –
      a granicą obwodu są granice tych sołectw.

§ 2.

Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu
tj. "Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. ks. Władysława Kowalczyka w Woli Rzędzińskiej".

§ 3.

1. Gimnazjum nadaje imię, organ prowadzący, na wniosek Rady Szkoły lub wspó1ny wniosek Rady
Pedagogicznej oraz Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

2. Imię gimnazjum powinno być związane z kierunkiem pracy wychowawczej lub dydaktycznej
tegoż gimnazjum.

3. Inne informacje o gimnazjum

§ 1.

1. Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Tarnów.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.
3. Cykl kształcenia trwa trzy lata.
4. Szkoła ma w swej strukturze organizacyjnej klasy I – III.
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3a. Gospodarka finansowa szkoły

§ 1.

1. Gimnazjum jest jednostką budżetową.
2. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków zwany

dalej "planem finansowym".
3. Plan finansowy opracowuje Dyrektor Gimnazjum na podstawie uchwały budżetowej gminy.
4. Gimnazjum prowadzi gospodarkę finansową wg zasad określonych ustawą z dnia 26 listopada

1998 r. o finansach publicznych.

4. Cele i zadania gimnazjum

§ 1.

Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz
w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, oraz uwzględniające program wychowawczy
i profilaktyczny a w szczególności:

1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności wynikających z planów nauczania.
2. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.
3. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych
      w ustawie, stosownie do warunków gimnazjum i wieku ucznia poprzez:

1) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów gimnazjum;
2) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów;
3) realizowanie programu wychowawczego gimnazjum.

4. Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej poprzez:
1) zapoznawanie z najważniejszymi wydarzeniami historii dawnej i najnowszej kraju

i najbliższej okolicy;
2) zwiedzanie pamiątek historycznych;
3) opiekę nad Miejscami Pamięci Narodowej;
4) poznawanie osób zasłużonych dla kraju i środowiska;
5) kultywowanie rocznic i świąt narodowych;
6) wychowanie w duchu umiłowania ojczyzny, poznania jej historii, kultury, literatury .

5. Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości religijnej poprzez:
1) akcentowanie podstawowych wartości etyki chrześcijańskiej;
2) prowadzenie lekcji religii / etyki dla uczniów, których rodzice sobie tego życzą;
3) umożliwienie uczniom udziału w rekolekcjach poprzez zwalnianie z zajęć dydaktycznych  na

okres trzech dni;
4) umieszczenie w salach lekcyjnych symboli religijnych;
5) kształtowanie postaw tolerancji wyznaniowej.

6. Pomaga uczniom przygotować się do dojrzałego życia poprzez:
1) kształtowanie postaw akceptujących siebie jako jednostki biologicznej i duchowej;
2) uświadomienie ponoszenia odpowiedzialności za drugiego człowieka i podejmowane decyzje;
3) uszanowanie życia we wszystkich jego przejawach;
4) poszanowanie godności każdego człowieka.

7. Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez kierowanie na konsultacje
do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

       Korzystanie z pomocy poradni jest dobrowolne i bezpłatne.

8. Organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do gimnazjum
      poprzez:
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1) przydzielanie nauczyciela - opiekuna organizującego, prowadzącego proces dydaktyczno -
wychowawczy ucznia;

2) zorganizowanie w razie potrzeby zajęć nauczania indywidualnego w domu ucznia;
3) utrzymywanie ścisłego kontaktu z lekarzem prowadzącym i uzgadnianie z nim form pracy;
4) organizowanie grup pomocy koleżeńskiej.

9. Uczniowie z wadą słuchu lub mowy, po szczegółowych badaniach specjalistycznych
      i pozytywnej opinii Poradni Psychologiczno - Specjalistycznej mogą być zwolnieni z nauki
      języka obcego.

10. Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez prowadzenie kółek zainteresowań,
       kół przedmiotowych, zespołów artystycznych, zajęć sportowych oraz innych form
      organizowanych przez nauczycieli w ramach zajęć nadobowiązkowych.

11. Szczegółowe wymagania wobec Szkół określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

§ 1a.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz
nauczycielom. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

2.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na
wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych
oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy
psychologiczno-pedagogicznej. Jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

3.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu
jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych
możliwości psychofizycznych dziecka.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i
zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu
indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności;

1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) ze szczególnych uzdolnień;
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
6) z zaburzeń komunikacji językowej;
7) z choroby przewlekłej;
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9) z niepowodzeń edukacyjnych;
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska
edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie:
1) Oddziału klas terapeutycznych:

a) dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia,
wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych
potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej,
b) nauczanie jest tu prowadzone według realizowanych w szkole programów
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nauczania, z uwzględnieniem konieczności dostosowania metod i form realizacji do
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów,
c) oddziały klas terapeutycznych organizowane są z początkiem roku szkolnego
w przypadku zaistnienia w szkole takiej potrzeby,
d) liczba uczniów w oddziale klasy nie może przekroczyć 15 osób,
e) objęcie ucznia nauką w oddziale klasy terapeutycznej wymaga opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej;

2) zajęć rozwijających uzdolnienia:
a) dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
b) prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy,
c) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób;

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
a) mających trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla daneg
typu edukacyjnego,
b) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób;

4) zajęć specjalistycznych:
a) korekcyjno-kompensacyjnych - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników
tych zajęć wynosi do 5,

b) logopedycznych - dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia
komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć
wynosi do 4,

c) socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym - dla uczniów
z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba
uczestników tych zajęć wynosi do 10;

5) warsztatów;
6) porad i konsultacji,
7) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia oraz planowaniem kształcenia i kariery
zawodowej.

6. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia
albo pełnoletniego ucznia.

7. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz
wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły
niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w szkole rodziców ucznia albo pełnoletniego
ucznia.

8. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w
którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie
edukacyjno-terapeutycznym.

9. Nauka ucznia w oddziale klasy terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-
wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu usunięcia  opóźnień w uzyskaniu
osiągnięć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego
etapu edukacyjnego, lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia
ucznia nauką w oddziale klasy tego typu.

10. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut,
a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o
prowadzeniu zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu  ustalonego dla
ucznia łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć.

11. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dyrektor szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być
przeznaczone na realizację tych form.
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12. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści posiadający
kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć

13. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:

1) rodzicami uczniów;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi szkołami i placówkami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny

i dzieci.
14. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;
4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;
5) pielęgniarki szkolnej;
6) pomocy nauczyciela;
7) Poradni;
8) pracownika socjalnego;
9) asystenta rodziny;
10) kuratora sądowego.

15. Nauczyciele oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności doradztwo edukacyjno-
zawodowe.

16. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, z planowaniem kształcenia i kariery
zawodowej organizuje się w celu wspomagania odpowiednio uczniów w podejmowaniu decyzji
edukacyjnych, zawodowych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą
nauczyciele i specjaliści.

17. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub
specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę oddziału.

18. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w szkole  zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

19. Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia
przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu
rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych
potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz
inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
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7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości,
predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu
pomocy psychologiczno-pedagogicznej

§ 2.

1. Zadania opiekuńcze szkoła realizuje odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych,
z uwzględnieniem obowiązujących w gimnazjum ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny.

2. Uczeń przebywający w gimnazjum w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych
i pozalekcyjnych znajduje się pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia lub innej osoby której
zlecono opiekę.

3. Podczas zajęć poza terenem gimnazjum, w trakcie wycieczek organizowanych przez gimnazjum
uczeń znajduje się pod opieką nauczycieli opiekunów  i kierownika wycieczki.

4. Na udział w wycieczce, (z wyjątkiem wycieczki lokalnej w granicach obwodu szkoły) oraz w
imprezie turystycznej kierownik wycieczki musi uzyskać zgodę rodziców uczniów.

5. Wszystkie wycieczki organizowane poza obwodem szkoły wymagają wypełnienia „Karty
wycieczki".

6. Opiekę nad uczestnikami wycieczek i imprez szkolnych regulują odrębne przepisy.

7. Nauczyciele sprawują dyżury w szkole przed lekcjami, w czasie przerw i po lekcjach. Zasady
organizacyjno - porządkowe pełnienia dyżurów zawarte są w "Regulaminie pełnienia dyżurów".

8. Gimnazjum sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb, poprzez:
1) zorganizowanie zajęć świetlicowych;
2) umożliwienie spożywania posiłków;
3) system zapomóg i stypendiów;
4) zasiłek losowy;
5) dopłaty do wycieczek i imprez kulturalnych.

       Szczegółowe kryteria udzielania pomocy materialnej uczniom regulują odpowiednie przepisy.

§ 2a.

Pomoc materialna

1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w
budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

2. Pomoc materialna udzielana jest uczniom aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji,
umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej
ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów.

3. Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium  szkolne, zasiłek szkolny) lub motywacyjny
(stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendium ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania).

4. Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym jak i
motywacyjnym.

5. Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z
niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie,
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności
wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina



8

jest niepełna.

6. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1)  całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane  w szkole w ramach planu nauczania,
a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym- zakup podręczników.
7. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego jeżeli organ

przyznający stypendium uzna, że udzielanie stypendium w formach, o których mowa w ust. 6 nie
jest możliwe.

8. Stypendium szkolne może być udzielone w kilku formach jednocześnie.

9. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o
stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

10. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10
miesięcy.

11. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze
socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 13 ustawy o systemie oświaty.

12. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znajduje się w przejściowo trudnej sytuacji
materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia losowego.

13. Zasiłek, o którym mowa w ust. 10 może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na
pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formi9e pomocy rzeczowej o
charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy do roku.

14. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 90 e. Ust. 3 ustawy o
systemie oświaty.

15. O zasiłek uczeń może ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia
zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku.

16. Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze
socjalnym, w którym określa się w szczególności:

1) Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, w zależności od sytuacji materialnej
uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu;

2) Formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów
zamieszkałych na terenie gminy;

3) Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4) Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

17. Rada gminy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia
postępowania w sprawie przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

18. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen
oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje
się to stypendium.

19. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki
we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz zdobył co
najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to
stypendium.

20. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się
nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu (semestru).

21. Dyrektor powołuje komisję stypendialną, która po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i
samorządu uczniowskiego ustala średnią ocen, o której mowa w ust.14.



9

§ 2b.
Zajęcia dodatkowe

1. W celu rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów, w szkole prowadzone są zajęcia
pozalekcyjne, tj, koła przedmiotowe, koła zainteresowań oraz SKS.
2. Wymiar zajęć o których mowa w pkt. 1 zależny jest od liczby godzin przyznanych szkole przez
organ prowadzący oraz godzin do dyspozycji dyrektora szkoły na dany rok szkolny.
3. Godziny realizacji wymienionych w pkt. zajęć ujmuje się w tygodniowym planie lekcyjnym szkoły.
4. Rozkład wymienionych zajęć umożliwia uczestnictwo wszystkich zainteresowanych uczniów.
5. Przy tworzeniu kół zainteresowań dopuszcza się możliwość tworzenia grup międzyklasowych.

§ 2c.
Religi i etyka

1.Na życzenie rodziców (w formie pisemnego oświadczenia) w szkole organizuje się  w ramach planu
zajęć szkolnych naukę religii i etyki.
2.Lekcje religii organizowane są dla grupy nie mniej niż 7 uczniów.
3.Dla mniejszej liczby uczniów w oddziale klasy organizuje się lekcję religii w grupach łączonych.
4.Szkoła jest obowiązana zapewnić w czasie trwania lekcji religii lub etyki opiekę lub zajęcia
wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z lekcji religii lub etyki w szkole.

§ 2d.

Projekt edukacyjny

Regulamin  realizacji  projektu  edukacyjnego w gimnazjum

1. Uczniowie Gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu
rozwiązanie  konkretnego problemu,  z zastosowaniem  różnorodnych  metod.

3. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum po zasięgnięciu
opinii rady pedagogicznej.

4. Projekty uczniowskie realizowane są na dowolnym etapie cyklu edukacyjnego do 15 maja  każdego
roku  szkolnego.

5. Na początku każdego roku szkolnego rodzice i uczniowie są informowani przez wychowawcę
oddziału o warunkach  realizacji  projektu  edukacyjnego.

6. Informacje o projekcie i jego zasadach rodzice mogą również uzyskać w formie krótkiej  ulotki
informacyjnej.

7. Liczba nauczycieli, którzy będą potrzebni do sprawowania opieki nad projektami uczniowskimi,
zależy od liczby uczniów, którzy w danym roku będą realizować projekty oraz liczby zespołów,
które  poszczególni  nauczyciele  obejmą  swoją opieką.

8. Projekt edukacyjny realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela obejmuje
następujące  działania:

1) wybranie  tematu  projektu  edukacyjnego;

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

4) wykonanie zaplanowanych działań ;

5) publiczne  przedstawienie rezultatów  projektu  edukacyjnego.

6) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

9. Nauczyciel - opiekun projektu przekazuje wychowawcy oddziału klasy pisemną informację o
stopniu zaangażowania uczniów w projekt edukacyjny, nie później niż na dwa tygodnie  przed
klasyfikacją śródroczną  i  roczną.

10. Wychowawca oddziału klasy jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby każdy uczeń w trakcie
nauki w  gimnazjum uczestniczył  w  realizacji  co  najmniej  jednego projektu edukacyjnego.

11. Zaangażowanie ucznia w realizacji projektu ma wpływ na ustalanie przez wychowawcę oddziału
oceny z zachowania zgodnie z zapisami  zawartymi w Statucie Gimnazjum.

12. Ocena udziału w każdym projekcie może być także wyrażoną oceną szkolną z jednego lub kilku
przedmiotów.

13. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego
wpisuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Jeżeli uczeń realizował więcej niż jeden projekt
edukacyjny, podejmuje decyzję który zostanie wpisany na świadectwie.

14. Do 15 października danego roku szkolnego każdy nauczyciel proponuje co najmniej dwa tematy
projektów edukacyjnych.

15. Tematy projektów edukacyjnych mogą dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w
podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać  poza  te  treści.

16. Sugestie dotyczące tematów projektów edukacyjnych mogą pochodzić również od uczniów, ze
strony rodziców, lub innych przedstawicieli środowiska lokalnego. Wpisu tematu  dokonuje  ta
osoba, która  taką  informację  uzyskała.

17. Uczniowie:

1) najpóźniej do końca I półrocza w danym roku szkolnym podejmą decyzję o realizacji projektu;

2) wybierają tematy spośród przedstawionych przez wychowawcę oddziału klasy, umieszczonych
na tablicy informacyjnej oraz konsultują wybór z opiekunem projektu;

3) ustalają  skład zespołu  projektowego  liczącego od 4 do 25 osób;

4) w  uzasadnionych  przypadkach mogą zmienić temat  projektu edukacyjnego. Zmieniony temat
jest ostateczny .

18.  Wychowawca oddziału:

1) przedstawia  uczniom  tematy  projektów  i  pomaga  w  wyborze ;

2) zbiera i gromadzi  informacje  o realizacji  projektów w oddziale klasy;

3) przydziela do grupy projektowej  ucznia oddziału klasy III, który dotychczas nie realizował
żadnego projektu (w uzgodnieniu z opiekunem danego projektu) do końca
I półrocza oddziału  klasy  III .

19. Opiekunem nie musi być nauczyciel uczący danym oddziale klasy. Uczniowie realizujący projekt
edukacyjny mogą również konsultować się , w miarę potrzeb i możliwości, z nauczycielami
innych przedmiotów, a w szczególności z nauczycielem  bibliotekarzem, informatykiem,
psychologiem  i  pedagogiem  szkolnym.
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20. Publiczna prezentacja zrealizowanych przez uczniów projektów odbywa się w każdym roku
szkolnym:

1) nie później niż do 5 czerwca danego roku szkolnego ;

2) w innym niż powyższym termin, po uzgodnieniu tego terminu z dyrektorem szkoły.

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

21. W przypadkach, o których mowa u ust .20, na świadectwie ukończenia gimnazjum miejscu
przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego
wpisuję się „ zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 3.

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

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca opiekuje się tymi
samymi uczniami przez cały okres nauczania w gimnazjum.

3. Na umotywowany wniosek rodziców i uczniów danej klasy Rada Rodziców może wystąpić
do dyrektora szkoły z prośbą o zmianę wychowawcy:
1) umotywowany wniosek na piśmie powinien być złożony do dyrektora gimnazjum,
2) dyrektor po rozpatrzeniu wniosku, rozmowie z zainteresowanym nauczycielem i konsultacją

z Radą Pedagogiczną może w uzasadnionych wypadkach dokonać zmiany nauczyciela -
wychowawcy,
3) decyzję swą komunikuje na ogólnym zebraniu rodziców danej klasy w terminie do 14 dni  od

wpłynięcia wniosku.

4. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić także z powodu przypadków losowych, bądź
na uzasadnioną prośbę nauczyciela, bądź z inicjatywy dyrektora. W tym ostatnim przypadku
dyrektor obowiązany jest przed dokonaniem zmiany zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej oraz
Rady Rodziców.

5. Decyzję w sprawie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor i jest ona ostateczna.

6. Nauczyciel może sprawować wychowawstwo w jednej klasie.

§ 4.

1. Obowiązkiem szkoły jest zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego przed
dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego
uczniów.

5. ORGANY GIMNAZJUM

§ 1.

1. Organami gimnazjum są:
1) Dyrektor gimnazjum;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski.
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2. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski opracowują swe regulaminy zgodnie
z " Ustawą o systemie oświaty " oraz Statutem Gimnazjum i zgodnie z nimi prowadzą swą
działalność.

§ 2.

Dyrektor szkoły

1. Do kompetencji dyrektora szkoły należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawcą. i opiekuńczą;
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców;
3) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej;
4) realizowanie uchwał Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich

kompetencji, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym, niezgodne zaś wstrzymuje
i powiadamia o tym także organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli;
6) nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego
7) powierzanie stanowisko wicedyrektora i odwoływanie z niego po zasięgnięciu opinii organu

prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej;
8) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność  za

ich prawidłowe wykonanie;
9) opracowanie arkusza organizacyjnego;
10) dopuszcza do użytku szkolny zestaw programów nauczania;
11) wstrzymywania wykonania sprzecznych z prawem uchwał Rady Pedagogicznej;
12) wydaje decyzje w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły na podstawie uchwały rady

pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego; Nie dotyczy to ucznia
objętego obowiązkiem szkolnym, w uzasadnionych przypadkach uczeń ten na wniosek
dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły;

13) Odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w
szkole.

14) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia.

2. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje
w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników gimnazjum;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym
      pracownikom gimnazjum;
3) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników
szkoły.

3. Dyrektor Gimnazjum w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców, Radą
Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim, rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe
pomiędzy organami.

4. Dyrektor gimnazjum kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne
w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzanie
egzaminu klasyfikacyjnego.

5. Dyrektor gimnazjum jest odpowiedzialny za ochronę ucznia na terenie obiektu przed wszelkimi
przejawami przemocy fizycznej i psychicznej.

6. Wykorzystuje uogólnione wnioski pohospitacyjne do doskonalenia pracy nauczycielskiej
i inspirowania do samokształcenia.
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7. Nadzoruje prawidłowość i terminowość prowadzonej przez nauczycieli dokumentacji

8. Dyrektor gimnazjum jest zobowiązany do zapewnienia uczniom oraz pracownikom bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy i nauki w czasie ich pobytu w szkole, jak również podczas zajęć
obowiązkowych i nieobowiązkowych, organizowanych przez szkołę poza jej terenem.

9. Dyrektor podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków
określonych odrębnymi przepisami.

10. Dyrektor reprezentuje szkołę na zewnątrz.

11. Powołuje opiekuna stażu oraz zwołuje członków komisji dla przeprowadzenia postępowania
kwalifikacyjnego na nauczyciela kontraktowego.

12. Dyrektor określa sposób organizacji obrotu używanymi podręcznikami.

13. Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest
obowiązany powiadomić:
1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;
2) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

14. Dyrektor stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,
w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza lub
rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

15. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora. Dyrektor
szkoły z a zgodą organu prowadzącego szkołę może tworzyć dodatkowe stanowiska
wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

16. Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych .

§ 3.

Rada pedagogiczna

1. W gimnazjum działa Rada Pedagogiczna zgodnie z art. 40 do 44 ustawy o systemie oświaty, która
jest organem kolegialnym szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących
kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum.

3. Dyrektor gimnazjum przewodniczy i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadamianie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie
z Regulaminem Rady.

4. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są z inicjatywy Przewodniczącego Rady Rodziców,
organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogiczne. Zebrania Rady
Pedagogicznej mogą być zwoływane również na wniosek organu sprawującego nadzór
pedagogiczny.

5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone
przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

6. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy gimnazjum, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
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3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperyment6w pedagogicznych w szkole,
po zaopiniowaniu ich projekt6w przez Radę Rodziców,

4) podejmowanie uchwały w sprawie skierowania ucznia do klas przysposabiających
do zawodu,

5) uchwalanie programu wychowawczego i programu profilaktyki po zaopiniowaniu przez
Radę Rodziców

6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów (nie dotyczy uczniów objętych
obowiązkiem szkolnym)

7. Rada Pedagogiczna opiniuje:
1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych

   i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego szkoły składanego przez Dyrektora szkoły;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) propozycje dyrektora gimnazjum w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych,

5) powierzenie stanowiska wicedyrektora gimnazjum.

8. Rada Pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do Komisji Konkursowej na stanowisko
dyrektora.

9. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy jej członków.

10. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce.

11. W przypadku określonym w ust. 10 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany
przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną
w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

12. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.

13. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady
Pedagogicznej, które mogą, naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli
i innych pracowników szkoły.

14. Do czasu powołania rady szkoły jej zadania realizuje Rada Pedagogiczna.

15. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawie szkolnych zestawów programów nauczania
i szkolnych zestawów podręczników.

16. Rada Pedagogiczna ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia
pracy szkoły.

§ 4.

Rada rodziców
1. W gimnazjum może działać Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej Regulamin, który ustala między
innymi:

1) kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie Rady Rodziców;
2) organy Rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji;
3) tryb podejmowania uchwał;
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4) zasady wydatkowania funduszy.

3. Regulamin opracowuje Rada Rodziców. Nie może być sprzeczny ze statutem.
      Jest zatwierdzany przez zebranie ogólne.

      Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) występowanie do Rady Pedagogicznej i dyrektora gimnazjum z wnioskiem i opiniami

dotyczącymi wszystkich spraw szkoły;
2) występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskiem

o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela
zatrudnionego w szkole;

3) opiniowanie planu pracy szkoły lub projekt6w innowacji i eksperyment6w pedagogicznych,
4) opiniowanie programu wychowawczego gimnazjum;
5) wyłanianie dwóch przedstawicieli do składu Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora

gimnazjum.

4.  W celu wspierania działalności statutowej gimnazjum Rada Rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł wspomagając budżet szkoły.
Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin.

§ 5.

Samorząd uczniowski

1. Samorząd Uczniowski jest reprezentacją wszystkich uczniów szkoły.

2. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we
wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw
uczniów:

1) prawa do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią celem i stawianymi
wymaganiami;

2) prawa do jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiającej właściwe proporcje między

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4) prawa redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
5) prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi (w porozumieniu
z dyrektorem);

6) prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

3. Samorząd Uczniowski opiniuje:
1) program profilaktyki;
2) program wychowawczy gimnazjum.

4. Reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
1) oceniania, klasyfikowania i promowania;
2) form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu następujących zasad

    wynikających z wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

5. Organami Samorządu są samorządy klasowe, wybierane w wyborach równych, tajnych
i powszechnych spośród wszystkich uczniów klasy
Prezydium Samorządu uczniowskiego wybierane jest spośród członków samorządów klasowych.

6. Samorząd Uczniowski opracowuje Regulamin swojej działalności i przedstawia go
do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej .

§ 6.
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Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania,
wychowania i profilaktyki.

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawie wychowania i kształcenia dzieci.

1. Rodzice współdziałają z nauczycielami poprzez:
1) pracę w Radzie Rodziców oraz radach klasowych rodziców;
2) współuczestniczenie i współorganizację zajęć takich jak: wycieczki turystyczno -
     krajoznawcze, wyjścia na imprezy kulturalne;

3) wspomaganie działalności finansowej szkoły;
4) uczestnictwo w zebraniach rodzicielskich, w trakcie których poznają:

          zadania i zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze w danej klasie i szkole,
przepisy dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania
egzaminów,
rzetelną informację na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności
w nauce,
informację i porady w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.

2. (uchylony)
3.  Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców oddziałów i rodziców

oraz wywiadówki.

4.  Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji nie może
być mniejsza niż 2 razy w półroczu.

5. Rodzice uczestniczą w wywiadówkach. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału w
zebraniu z przyczyn od niego niezależnych powinien skonsultować się z wychowawcą oddziału w
innym terminie.

6. Formy współdziałania ze szkołą uwzględniają prawo rodziców do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danym oddziale klasy i szkole
(Wychowawca oddziału opracowuje w oparciu o „Program wychowawczy szkoły” klasowy plan
wychowawczy w porozumieniu z rodzicami);
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania egzaminów (Wychowawca oddziału zapoznaje rodziców na pierwszej
wywiadówce każdego roku szkolnego z programem wychowawczym, profilaktyki, zasadami
oceniania, klasyfikowania i promowania);
3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i
przyczyn trudności w nauce:

a) na wywiadówkach,
b) podczas indywidualnych konsultacji w terminie ustalonym wcześniej z nauczycielem,
konsultacje te nie mogą odbywać się w czasie lekcji prowadzonej przez nauczyciela,
c) w kontaktach z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką;

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;
5) udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych;
6) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi
prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły.

7. Rodzice ponoszą pełną finansowo - prawną odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia mienia
szkolnego wyrządzone przez ich dzieci. Sposób naprawy wyrządzonych szkód ustala Dyrektor w
porozumieniu z osobami zainteresowanymi.

§ 7.

1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej winni w swej pracy wystrzegać się powstawania
sytuacji konfliktowych gdyż przeszkadzają one w tworzeniu właściwej atmosfery wychowawczej:
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2. Wszystkie sprawy sporne należy rozstrzygać drogą porozumienia i negocjacji między stronami.

3. W sprawach spornych ustala się, co następuje:
a) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego i za jego

pośrednictwem, w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem, przedstawia sprawę
nauczycielowi lub wychowawcy, którzy wspólnie rozstrzygają sporne kwestie,

b) sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne.

4. W czasie rozsądzania sporów dyrektor szkoły winien stosować się do zasady równego traktowania
wszystkich stron konfliktu.

5. Rozstrzygnięcia muszą być zgodne z przepisami niniejszego statutu i innymi przepisami
prawnymi, na podstawie których statut został opracowany.

§ 7a.

Zasady współpracy organów szkoły oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi.

1. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach
swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym Statutem  szkoły.

2. Organy szkoły zobowiązane są do bieżącej wymiany informacji w sprawach dotyczących życia
 szkolnego.

3. Za bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach
pomiędzy organami szkoły odpowiada dyrektor szkoły.

4. Sytuacje konfliktowe między organami rozstrzygane są wewnątrz szkoły wg następującego trybu:

1) z każdego z organów szkoły wybierany jest jeden przedstawiciel, który stanowi  skład  zespołu
rozstrzygającego  zaistniały problem;

2) decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej 50 % członków zespołów.

5. Spory między organami szkoły rozwiązywane są  wewnątrz szkoły na drodze polubownej poprzez
wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów.

6. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” z prośbą
o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.

7. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.

8. W zależności od rodzaju stron wchodzących w spór/konflikt przewiduje się następujące zasady
 postępowania:

1) konflikt dyrektor - rada pedagogiczna:
a) spory pomiędzy dyrektorem, a rada pedagogiczną rozstrzygane są na zebraniach rady
pedagogicznej,
b) w przypadku dużej rangi konfliktu i trudności w rozwiązaniu sporu wewnątrz szkoły można zwrócić
się o pomoc w rozstrzygnięciu do „mediatora”.

2) konflikt dyrektor – rada rodziców:
a) spory pomiędzy dyrektorem, a radą rodziców rozstrzygane są na zebraniach zarządu rady rodziców
z udziałem dyrektora,
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b) w przypadku niezadowalającego rozstrzygnięcia sporu jedna ze stron może zwrócić się o pomoc w
rozwiązaniu do organu prowadzącego.

3) konflikt dyrektor - samorząd uczniowski:
a) spory pomiędzy dyrektorem, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są między wybranymi przez
samorząd uczniowski przedstawicielami samorządu uczniowskiego a dyrektorem szkoły w obecności
opiekuna samorządu uczniowskiego.

4) konflikt rada pedagogiczna - samorząd uczniowski.
a) spory pomiędzy radą pedagogiczną, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są na wspólnym
zebraniu z udziałem wybranych przez radę pedagogiczną nauczycieli, przedstawicieli samorządu
uczniowskiego oraz dyrektora.

§ 8.

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz
ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 9.

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji szkoły opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do
dania 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący w
Szkołę do dnia 30  maja danego roku.

2. W arkuszach organizacji szkoły zamieszcza się w szczegó1ności: liczbę pracowników szkoły,
w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę zajęć edukacyjnych
finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

3. Projekt arkusza organizacyjnego na dany rok szkolny oraz zmiany (aneksy) wprowadzane
do niego w ciągu roku przed jego zatwierdzeniem opiniuje Rada Pedagogiczna, zakładowa
organizacja związkowa i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor z uwzględnieniem zasad
ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć
edukacyjnych

§ 10.

1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział złożony z uczniów, którzy
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów
obowiązkowych, określonych planem nauczania, zgodnym z ramowym planem nauczania
i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku
szkolnego.

2. Liczba uczniów w oddziale w zasadzie nie powinna być większa niż 26. Nie tworzy się nowego
oddziału tej samej klasy jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa
niż 15.

§ 11.

1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach dla
których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym
laboratoryjnych z zastrzeżeniem ust. 2.
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2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki, w oddziałach
liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach
liczących powyżej 30 uczniów.

3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów
podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2 można dokonywać, za zgodą organu
prowadzącego szkołę.

4. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach nie mniejszych niż 12 uczniów i nie
większych niż 26 uczniów, oddzielnie z chłopcami i dziewczętami. W przypadku małej liczby
dziewcząt lub chłopców tworzy się grupy międzyklasowe lub międzyoddziałowe.

§ 12.

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych
określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora gimnazjum na podstawie zatwierdzonego
arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 13.

1. Podstawową formą- pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie
klasowo - lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

§ 14.

1. Gimnazjum może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół
wyższych, kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne / nauczycielskie na podstawie
pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą,
z poszczegó1nymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą..

2. Zasady organizowania, przeprowadzania praktyk słuchaczy (studentów) oraz obowiązki
nauczyciela - opiekuna odbywającego praktykę normują, odrębne przepisy.

§ 15.
Świetlica

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców,
organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w
szkole tworzy się świetlicę.

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów
w grupie nie powinna przekraczać 25.

3. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe
dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające
zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie
lekcji.

4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.

5. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlica określa Regulamin Świetlicy zatwierdzony przez
dyrektora.

§ 16.
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1. Dla uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową i nie rokują ukończenia gimnazjum
w normalnym trybie można w gimnazjum organizować klasy przysposabiające do pracy
zawodowej .

2. Klasę organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, w oparciu o odrębne przepisy.

3. Dyrektor gimnazjum kieruje ucznia do klasy, o której mowa w ust. 1, na podstawie uchwały Rady
Pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, uwzględniając
wynik sprawdzianu osiągnięć edukacyjnych ucznia, opinię lekarską opinię poradni psychologiczno
- pedagogicznej, zgodę rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia.

6. Biblioteka
1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań

dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela,
popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, upowszechnianiu wiedzy
o regionie.

1a. Biblioteka szkolna realizuje  następujące cele:
1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów;
2) przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji;
3) wdrażanie do poszanowania książki;
4) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;
5) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych;
6) współdziała z nauczycielami;
7) rozwija życie kulturalne szkoły;
8) wpieranie doskonalenia nauczycieli;
9) przygotowuje uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa.

1b. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez:
1) właściwą obsadę personalną;
2) odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę;
3) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej;
4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki;
5) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania zbiorów
bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do
samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej;
6) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki;
7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza.

1c. Zadania biblioteki szkolnej:
1) Popularyzacja nowości bibliotecznych;
2) Statystyka czytelnictwa;
3) Informacja problemowa oparta na wykorzystaniu tradycyjnego i komputerowego warsztatu
informacyjnego;
4) Komputeryzacja biblioteki;
5) Renowacja i konserwacja księgozbioru;
6) Systematyczna praca z czytelnikiem indywidualnym, grupowym, zbiorowym;
7) Współpraca z radą pedagogiczną, radą rodziców;
8) Współpraca z innymi bibliotekami na terenie gminy.

2. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:

1) praca dydaktyczna z czytelnikami: udostępnianie zbiorów,
a) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych i innych,
b) rozmowy z czytelnikami o książkach,
c) poradnictwo w wyborze czytelniczym,
d) przysposobienie czytelnicze i kształceniu uczniów jako użytkowników informacji,
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e) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego, tzn. łączników bibliotecznych, prowadzenie
różnych form propagandy czytelniczej i informacji  o zabytkach,

2) prace organizacyjne:
a) gromadzenie zbiorów, ewidencjonowanie, i opracowywanie biblioteczne,
b) konserwacja zbiorów,
c) organizowanie warsztatu informacyjnego,
d) organizowanie, udostępnianie zbiorów,
e) planowanie, sprawozdawczość materiałowa

3. Bibliotekarz ma obowiązek uzgadniać majątek szkolny pod koniec roku budżetowego
    z księgowością.

4. Nauczyciel - bibliotekarz, któremu zlecono prowadzenie biblioteki w wymiarze poniżej 15 godzin
    udostępnia zbiory 3 razy w tygodniu.

5. (uchylony)
5a.  Biblioteka szkolna współpracuje z:

 1) uczniami,
 2) nauczycielami i wychowawcami,
 3) rodzicami,
 4) innymi bibliotekami.

5b. W ramach swej działalności biblioteka szkolna może także nawiązać współpracę z:
1) gminą,
2) władzami lokalnymi,
3) ośrodkami kultury,
4) innymi instytucjami.

5c. W szkole istnieją przyjęte zasady współpracy biblioteki z osobami i podmiotami wymienionymi w
ust. 5a i 5b niniejszego paragrafu.

5d. Szczegółowe zadania biblioteki określa regulamin biblioteki.

6. Dla realizacji celów statutowych szkoła powinna posiadać odpowiednie pomieszczenia:
1) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
2) bibliotekę,
3) gabinet pielęgniarki szkolnej,
4) archiwum,
5) pomieszczenia administracyjno - gospodarcze,
6) szatnię
7) zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
8) basen szkolno – rehabilitacyjny,

§ 16 a.
Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami ćwiczeniowymi w

gimnazjum

1. Podręczniki, materiały edukacyjne i  ćwiczeniowe zakupione z dotacji celowej MEN są własnością
szkoły.

2. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające
postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych
mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe
bez obowiązku zwrotu.

3. Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 1 uczniowie uzyskują począwszy od roku szkolnego:
1) 2015/ 2016- uczniowie oddziału klasy I gimnazjum;
2) 2016/ 2017- uczniowie oddziału klas II gimnazjum;
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3) 2017/ 2018- uczniowie oddziału klasy III gimnazjum.

4. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów
edukacyjnych szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu.

5. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z
jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego:
1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do
biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają
się własnością organu prowadzącego;
2) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w
podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych
uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej
placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół zdawczo- odbiorczy,
do której uczeń został przyjęty.

6.W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami zapewnionymi przez ministra
odpowiedniego do spraw oświaty i wychowania lub zakupionymi z dotacji celowej (o których mowa w
art. 22 ak ust. 6) dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów
niepełnosprawnych dyrektor może je przekazać dyrektorowi szkoły, która wystąpi z wnioskiem o ich
przekazanie. Podręczniki stają się własnością organu prowadzącego szkołę, której zostały przekazane.

7. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych
określa dyrektor szkoły przy uwzględnieniu co najmniej 3 letniego czasu używania.

§ 16 b.
Stołówka szkolna

Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.
1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników
kuchnia dla uczniów i pracowników szkoły.
2. Do korzystania z posiłków uprawnieni są:

1) uczniowie wnoszący opłaty indywidualne,
2) uczniowie, których wyżywienie finansuje GOPS,
3) pracownicy zatrudnieni w szkole

3. Posiłki wydawane są w godzinach: …........................
4. Opłaty  za posiłki uiszcza się u kierownika świetlicy w wyznaczonym terminie.
5. W przypadku nieobecności ucznia w szkole dokonuje się odliczenia kosztów obiadów, pod
warunkiem, że nastąpi zgłoszenie nieobecności na dzień przed datą obiadu do kierownika świetlicy.
Zgłoszenie może być dokonywane telefonicznie.
6. Rodzice lub inne osoby uprawnione mogą pobrać ze stołówki choremu uczniowi obiad na wynos.
7.Zasady zachowania w stołówce oraz szczegółowy regulamin pracy stołówki określa odrębny
Regulamin Stołówki, umieszczony na tablicy ogłoszeń w pomieszczeniu świetlicy szkolnej.

7. Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum

§ 1.

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi.
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2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne
przepisy.

§ 2.

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny
    za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Zadania nauczyciela związane  z bezpieczeństwem uczniów:
1) nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub

zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;
2) nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w

razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić pracownika
obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych;

3) uczniów upoważniony przez dyrektora szkoły pracownik obsługi szkoły powinien zwrócić się
do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby
zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora;

4) nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o
wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących
zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów;

5) Nauczyciel odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece
w czasie wszelkich form działalności dydaktyczno-wychowawczej, przerw międzylekcyjnych,
zajęć bibliotecznych w czasie oczekiwania uczniów na rozpoczęcie lekcji oraz po ich
zakończeniu, w czasie różnorodnych imprez i wycieczek organizowanych przez szkołę.

3. Do obowiązków nauczyciela należy:
1) uczestniczyć w szkoleniach w zakresie bhp, organizowanych przez zakład pracy;
2) przestrzegać przepisów statutowych;
3) zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
4) usuwać drobne usterki względnie zgłaszać dyrektorowi ich występowanie;
5) w pracowniach egzekwować przestrzeganie regulaminów;
6) w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używać sprawnego sprzętu;
7) na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów;
8) pełnić dyżur zgodnie z opracowanym harmonogramem;
9) dbać o poprawność językową uczniów;
10) dokonać wyboru programu nauczania i podręczników.
11) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi

funkcjami szkoły: dydaktyczną,  wychowawczą i opiekuńczą;
12) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
13) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji

Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
14) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji

, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
15) bezstronnie i obiektywnie oceniać uczniów, ujawniać i uzasadniać oceny, informować

rodziców oceną niedostateczną śródroczną lub roczną z przedmiotu;
16) udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniom tego potrzebującym;
17) prowadzić zindywidualizowaną pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na

obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;
18) dostosowywać wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości ucznia, u którego stwierdzono

zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone w
poradnio specjalistycznej;

19) wdrażać uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą, stan higieniczny otoczenia oraz
przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;
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20) udzielać pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
występowania do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy;

21) doskonalić umiejętności dydaktycznych i podnosić poziom wiedzy merytorycznej, tworzyć
warsztat pracy dydaktycznej, wykonywać pomoce dydaktyczne samodzielnie lub przy
współudziale uczniów,  dbać o pomoce i sprzęt dydaktyczny;

22) systematycznie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, terminowo dokonywać wpisów
do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów oraz potwierdzać podpisem odbyte zajęcia;

23) przestrzegać tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych uczniów i rodziców,
24) czynnie i systematycznie brać udział w pracach rady pedagogicznej, realizować jej

postanowienia i uchwały, brać udział w szkoleniach zgodnie ze szkolnym planem WDN;
25) współpracować z rodzicami;
26) przestrzegać dyscypliny pracy: aktywnie pełnić wyznaczone dyżury przez całą przerwę

międzylekcyjną, niezwłocznie informować pracodawcę o nieobecności w pracy, punktualnie
zaczynać i kończyć zajęcia;

27) Respektować prawa ucznia;

4.  Nauczyciel ma prawo do:
1) decydowania w sprawie doboru programu, metod, form organizacyjnych, podręczników i

środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu,
2) decydowania o  treści programu koła przedmiotowego lub koła zainteresowań,
3) decydowania o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów,
4) pomagania przy wystawieniu oceny z zachowania- konsultuje się z wychowawcą oddziału

który decyduje o ocenie ostatecznej,
5) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.

§ 3.

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć
zespoły przedmiotowe.

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.

2a. W szkole działają także zespoły wychowawcze, w skład których wchodzą wychowawcy powołani
przez dyrektora szkoły.

2b. W szkole mogą  także działać inne zespoły wynikające z organizacji pracy w danym roku
szkolnym bądź wynikające z konieczności wykonania określonych na dany rok zadań tzw. zespoły
problemowo-zdaniowe powoływane w razie potrzeby przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu.

3.   Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
1) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów

nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgadniania
decyzji w sprawie wyboru programów nauczania i podręczników,

2) wspó1ne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania
wyników nauczania,

3) organizowanie wewnętrznego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego
dla początkujących nauczycieli,

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych a także w
uzupełnianiu ich wyposażenia,

5) wspó1ne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i
eksperymentalnych programów nauczania.

6) Przedstawienie dyrektorowi szkoły propozycję jednego podręcznika do danych zajęć
edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych dla uczniów
gimnazjum oraz materiałów ćwiczeniowych;
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7) Wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów
niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym uwzględniającym potrzeby edukacyjne
i możliwości psychofizyczne uczniów;

8) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania oraz sposobu badania wyników
nauczania;

9) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, doradztwa dla początkujących
nauczycieli;

10) omawianie i opracowywanie regulaminów i sposobów przeprowadzania w szkole konkursów;
11) opracowywanie i przygotowywanie uroczystości w szkole;
12) prowadzenie lekcji otwartych;
13) wymiana doświadczeń;
14) przygotowywanie i opracowywanie oraz opiniowanie innowacji i eksperymentów,
15) opracowywanie raportu o wynikach egzaminu.

§ 4.

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się
2) i przygotowywania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
3) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
4) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole

uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. I:
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
2) planuje i organizuje wspó1nie z uczniami i ich rodzicami:

różne formy życia zespołowego, rozwijającego jednostki i interesujące zespół uczniowski,
ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich
działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest
indywidualna opieka (uczniowie zdolni i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:
poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych dzieci,
współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych
wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły.

5) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu
potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczegó1nych uzdolnień
uczniów, tj. Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, przychodnią medyczną i pedagogiem
szkolnym.

Organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad
udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

3. Wychowawca spełnia swe zadania:
1) poznając warunki domowe i rodzinne ucznia, środowisko, w którym przebywa;
2) poznając potrzeby, dążenia i niedostatki uczniów w trakcie realizacji procesu dydaktyczno -
3) wychowawczego, indywidualnych rozmów i obserwacji;
4) planując pracę dydaktyczną. stosownie do potrzeb i oczekiwań wychowanków;
5) prowadząc zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, zajęcia kulturalne zgodnie z  oczekiwaniami i
6) propozycjami uczniów;
7) organizując samopomoc koleżeńską. dla uczniów jej potrzebujących;
8) organizując spotkania z higienistką szkolną, lekarzem i innymi osobami wskazanymi
9) przez uczniów, którzy mogliby pomóc im rozwiązać problemy;
10) przeprowadzając ankiety i sondy wśród wychowanków, w celu zasięgnięcia ich opinii lub

poznania sądu w sprawach ich dotyczących.

4. Wychowawca kontaktuje się z rodzicami w czasie zebrań ogó1nych, nie rzadziej niż raz
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na kwartał w czasie zebrania kończącego semestr oraz indywidualnie z rodzicami według potrzeb .

5. Każdy z wychowawców może ustalić z rodzicami inne formy kontaktu uwzględniając potrzeby
uczniów i rodziców, np. dyżury comiesięczne, pisemna informacja o ocenach przesyłana rodzicom
raz w miesiącu.

6. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony
właściwych placówek, instytucji oświatowych i naukowych:

a) nauczyciele kontaktują się z nauczycielami doradcami w Ośrodku Metodycznym
w Tarnowie, w czasie ogó1nych konferencji metodyczno - przedmiotowych
i indywidualnych konsultacji,

b) nauczyciel rozpoczynający pierwszy raz pracę w szkole otoczony jest opieką
doświadczonego nauczyciela specjalisty wskazanego przez dyrektora szkoły.

c) o formie i rodzaju współpracy decydują zainteresowani nauczyciele, powiadamiając
dyrektora o jej przebiegu nie rzadziej niż dwa razy w roku.

7. Wychowawca prowadzi dokumentację pracy dydaktyczno - wychowawczej klasy.

§ 4a.
Zadania nauczycieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.

2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy
i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż, a także odbywać wymagane szkolenia w tym zakresie.

3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora
szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel zobowiązany jest do:

1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego
nadzorowi;
2) aktywnego pełnienia dyżuru, tj. reagowania na wszelkie objawy zachowań odbiegających
od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować
na niebezpieczne i zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy
wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręczach schodów, parapetach okiennych);
3) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek
i innych urządzeń  i dekoracji szkolnych;
4) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia
do budynku szkolnego oraz sal lekcyjnych;
5) egzekwowania, aby uczniowie nie opuszczali terenu szkoły w trakcie przerw;
6) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły- w szczególności
w toaletach i szatniach sportowych;
7) natychmiastowego zgłoszenia dyrektorowi szkoły faktu zaistnienia wypadku
i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki
oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.

3. Nauczyciel pod żadnym pozorem nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa osoby
dyżurującej.

4. Nauczyciel jest zobowiązany zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym
udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska.

5. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania
i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa ucznia do pełnych przerw
międzylekcyjnych.

6. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać
zasad ujętych w Regulaminie wycieczek szkolnych obowiązującym



27

w szkole.
§ 4b.

Dyżury nauczycielskie

1.Celem zapewniania bezpieczeństwa uczniów na terenie gimnazjum pełnione są dyżury
nauczycielskie.

2. Podczas zajęć poza terenem gimnazjum i na czas trwania wycieczek nauczyciele, organizatorzy
korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców . Nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczyciela
za bezpieczeństwo wszystkich dzieci.

3.Za bezpieczeństwo ucznia w czasie zajęć pozalekcyjnych odpowiada osoba prowadząca te zajęcia.

4. Ze względu na bezpieczeństwo osób stanowiących społeczno-szkolną, na terenie szkoły obowiązuje
zakaz przebywania osób nieupoważnionych.

§ 4c.
Zasady bezpieczeństwa dla uczniów

1. Za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów przebywających w szkole w czasie zajęć
obowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.

2. W pomieszczeniach o zwiększonym ryzyku (sala gimnastyczna, pracownia komputerowa)
nauczyciele obowiązani są do opracowania i zapoznania uczniów z regulaminami tych pomieszczeń.

§ 4d.

1. W czasie przerw uczniowie opuszczają sale lekcyjne.
2. Za porządek pozostawiony przez uczniów po zakończonej lekcji odpowiada nauczyciel prowadzący
zajęcia.
3. Na korytarzach i klatkach schodowych obowiązuje ruch prawostronny.
4. W czasie przerw między lekcjami dyżur na korytarzu i placu przed szkołą pełnią nauczyciele
według opracowanego harmonogramu i regulaminu dyżurów.

§ 4e.

1. W Gimnazjum obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły przez uczniów w czasie przerw, zajęć
edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych w godzinach, w których zgodnie z planem powinni przebywać
na terenie szkoły.
2. Za teren szkoły rozumie się również plac przed szkołą i boisko szkolne.
3. Uczniowie mogą wychodzić podczas przerw na plac przed szkołą, kiedy zezwalają na to warunki
atmosferyczne.

§ 4f.

1. Nauczyciele, jak również inni pracownicy szkoły kontrolują obecność uczniów na zajęciach i
reagują na nieuzasadnioną nieobecność, informując wychowawcę, pedagoga lub dyrektora szkoły.
2. Uczeń może opuścić szkołę w czasie trwania zajęć edukacyjnych na pisemną lub ustną (np.
przekazaną telefonicznie) prośbę rodziców. Decyzję podejmuje wychowawca, nauczyciel , dyrektor
szkoły. Do dziennika wpisuje się wtedy usprawiedliwioną nieobecność.

§ 5.

Pracownicy obsługi zatrudniani są według innych przepisów

8. Uczniowie gimnazjum
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§ 1.

Nauka w zakresie gimnazjum jest obowiązkowa.

§ 2.
Rekrutacja

1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w zasadzie od 13 roku życia oraz trwają do ukończenia
gimnazjum, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym
ukończą 18 lat.

1a. Dzieci przyjmuje się do oddziałów klas pierwszych gimnazjum po przeprowadzeniu postępowanie
rekrutacyjnego.

1b. O przyjęciu dziecka do szkoły publicznej, w tym oddziałów klas pierwszych w trakcie roku
szkolnego decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci lub młodzieży zamieszkałych
w obwodzie publicznego gimnazjum, które są przyjmowane z urzędu.

1c. Do oddziału klasy pierwszej publicznego gimnazjum, którym ustalono obwód, przyjmuje się na
podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzieży zamieszkałych w tym obwodzie.

1d. Do oddziału klasy pierwszej publicznego gimnazjum przyjmuje się kandydatów posiadających
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz posiadających zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1c,
zawierający:

1)imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a
w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość;
2) imiona i nazwiska rodziców i kandydata;
3) adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata;
4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je posiadają.

1e. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim są przyjmowani w pierwszej
kolejności do gimnazjum jeżeli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

1f. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do oddziału
klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli gimnazjum nadal dysponuje
wolnymi miejscami.

1g. Postępowanie rekrutacyjne uwzględnia kryteria określone przez organ prowadzący, realizujący
potrzeby dziecka i jego rodziny oraz lokalne potrzeby społeczne, może być brane pod uwagę kryterium
dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

1h. Organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich
potwierdzenia. Kryterium dochodu na osobę w rodzinie potwierdza się oświadczeniem.

1i. Nabór do szkoły odbywa się według zatwierdzonego regulaminu stworzonego na podstawie
Zarządzenia Kuratora Oświaty.

1j. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora.

1k. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Przewodniczący może zmienić skład
komisji.

1l. Zadania komisji rekrutacyjnej zostały opisane w art. 20zb ust. 2. ustawy o systemie oświaty.

1m. Wynik postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy
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kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska
kandydatów, informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego
gimnazjum oraz liczbę wolnych miejsc.

1n. Listy, o których mowa w ust. 1m podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w
widocznym miejscu w siedzibie danego gimnazjum. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów
uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

1o. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 1n jest określony w formie
adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

1p. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do gimnazjum.

1r. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z
wnioskiem, o którym mowa w ust. 1p. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym
najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz liczbę punktów, która kandydat uzyskał w
postępowaniu rekrutacyjnym.

1s. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora gimnazjum odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

1t. Na rozstrzygnięcie dyrektora gimnazjum służy skarga do sądu administracyjnego.

1u. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gimnazjum nadal dysponuje wolnymi
miejscami, dyrektor gimnazjum  przeprowadza postępowanie uzupełniające.

1w. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego
poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

1z. Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniego oddziału klasy oraz
przyjmowany do:

1) publicznego gimnazjum, któremu ustalono obwód właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania ucznia- zgodnie z art. 20 a ust. 2, art. 20 e ust. 1  i art. 20 u ust. 1 ustawy o
systemie oświaty oraz na podstawie dokumentów.
2) publicznego gimnazjum, innego niż właściwe ze względu na miejsce zamieszkania ucznia-
na podstawie dokumentów, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

1za. Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów, zostaje
zakwalifikowany do odpowiedniego oddziału klasy oraz przyjęty do szkoły na podstawie rozmowy
kwalifikacyjnej.

1zb. Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustala dyrektor szkoły oraz przeprowadza rozmowę, w razie
potrzeby, w obecności nauczyciela.

1zc. Dane kandydatów zgromadzone w celach postępowanie rekrutacyjnego oraz dokumentacja
postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń
korzystał z nauki.

1zd. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są
przechowywane przez okres roku chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora gimnazjum została wniesiona
skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

2. (uchylony)
3. (uchylony)
3a. (uchylony)
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4. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie przez ucznia obowiązku
szkolnego poza szkołą oraz określić jego warunki. Uczeń spełniający obowiązek szkolny w tej
formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczegó1nych klas gimnazjum lub jego
ukończenia na podstawie egzaminów k1asyfikacyjnych przeprowadzanych przez szkołę.

5. Dyrektor gimnazjum z zastrzeżeniem ust. 6 może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów,
gdy:
1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi;
2) dopuszcza się kradzieży;
3) wchodzi w kolizję z prawem;
4) demoralizuje innych uczniów;
5) permanentnie narusza postanowienia statutu gimnazjum.

Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu
Uczniowskiego.

6. Przepis ust. 6 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach
uczeń ten, na wniosek dyrektora gimnazjum może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty
do innego gimnazjum.

§ 3.

1. Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia; zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej;

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo;
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę
i poszanowanie jego godności;

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym;
4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także

światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
5) rozwijania zainteresowań; zdolności i talentów w kołach przedmiotowych i kołach

zainteresowań funkcjonujących w szkole;
6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów

w nauce. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele
poszczegó1nych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia
o przewidywanych dla niego stopniach okresowych (rocznych).

7) przewidywanym dla ucznia okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym wychowawcy
klas w porozumieniu z nauczycielami uczącymi poszczegó1nych przedmiotów
powiadamiają pisemnie ucznia i jego rodziców na miesiąc przed zakończeniem okresowych
(rocznych) zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Powyższe powiadomienie pisemne należy
dołączyć do dokumentacji przebiegu nauczania i przechowywać do wglądu
zainteresowanych przez okres sześciu miesięcy;

8) pomocy w przypadku trudności w nauce;
9) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego;
10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych;

księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;
11) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w

organizacjach działających w szkole;
12) opieki socjalnej na zasadach określonych w szkole,
13) usprawiedliwienia nieprzygotowania do lekcji według zasad ustalonych z nauczycielem

przedmiotu,
14) korzystania z porad i opieki pielęgniarki szkolnej,
15) przebywania w miejscach do godz. 20.00, po 20.00 z rodzicami; w sezonie wiosenno-

letnim do godz. 22.00,
16) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,
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17) udziału i uczestnictwa w organizowanych imprezach kulturalnych, oświatowych,
sportowych i rozgrywkach na terenie szkoły,

18) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i
ferii,

19) zapoznania z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych
rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu
nauczania, a także znajomości sposobów sprawdzania tych osiągnięć,

20) zapoznania z warunkami i trybem uzyskania wyższej od przewidywanej rocznej i
śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
oraz oceny z zachowania.

21) korzystania z form pomocy stypendialnej, doraźnej, rzeczowej;
22) składania skarg na piśmie w przypadkach gdy naruszono jego godność osobistą,

nietykalność cielesną i złamane zostały jego prawa. Skarga powinna zostać złożona do
dyrektora szkoły i powinna zawierać opis, miejsce i datę zdarzenia;

23) dostosowania warunków pisania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i własnych
możliwości na podstawie opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej i wniosku
rodziców;

24) ochrony danych osobistych( informacje o stanie zdrowia, wynikach testów
psychologicznych, o rodzinie – status materialny, społeczny, rozwód, alkoholizm, status
ucznia nietykalności osobistej;

25) równego traktowania w sytuacji konfliktu ucznia i nauczyciela;

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły.

Uczeń zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać na nie
punktualnie. Mimo spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest przybycia do sali, w której
odbywają się zajęcia. Jeżeli spóźnienie jest znaczne, uczeń powinien udać się do świetlicy szkolnej
(biblioteki, innego pomieszczenia na terenie szkoły w którym przebywać będzie pod nadzorem
nauczyciela albo innego pracownika szkoły) a następnie   w czasie przerwy dołączyć do swojej klasy.
1) przestrzeganiu zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych

pracowników szkoły, również poza szkołą.
2) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,
3) dbania o wspó1ne dobro, ład i porządek w szkole,
4) dbania o honor i tradycję gimnazjum.
5) W czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachować należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi

uczniami w czasie prowadzenia wykładu przez nauczyciela, zabierać głos, gdy zostanie do tego
upoważniony przez nauczyciela. Nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu w
czasie zajęć w każdym przypadku gdy uczeń zgłosi taki zamiar. Uczeń powinien kulturalnie
zachowywać się w trakcie zajęć edukacyjnych, podczas przerw  i poza terenem szkoły,
respektować wszelkie polecenia dyrektora, nauczycieli  i pracowników szkoły.

6) Uczeń zobowiązany jest usprawiedliwić nieobecność na zajęciach szkolnych. Usprawiedliwienie
zobowiązany jest przedłożyć w dniu, stawienia się na zajęcia. Usprawiedliwienia nieobecności
ucznia dokonują rodzice w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności ich
dziecka na zajęciach. Oświadczenie może być podpisane przez jednego z rodziców. Dokumentem
usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie (oryginał
albo kopia). Uczeń niepełnoletni nie może sam usprawiedliwiać swojej nieobecności na zajęciach.

a) Każdy rodzic ma obowiązek dostarczyć na początku roku szkolnego wzory podpisów,
które będą używane przy pisemnym usprawiedliwieniu nieobecności dziecka,

b) Zwolnień uczniów z lekcji w danym dniu nauki dokonuje wychowawca klasy,
nauczyciel uczący lub dyrektor.

c)  Rodzice mogą usprawiedliwić nieobecności uczniów, dopóki frekwencja
poszczególnych uczniów i klasy nie budzi zastrzeżeń. W przeciwnym razie
wychowawca lub dyrektor szkoły określają specjalne rygory dotyczące
usprawiedliwiania nieobecności.

d) Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do
szkoły, nie później jednak niż do najbliższej godziny wychowawczej licząc od
ostatniego dnia nieobecności. Po tym terminie nieobecności uznawane są przez
wychowawcę za nieusprawiedliwione.
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e) Nieobecność ucznia może być usprawiedliwiona przez rodziców, jeżeli uczeń nie
uczęszczał do szkoły przez okres nie dłuższy niż tydzień czasu. Dłuższe nieobecności
wymagają zwolnienia lekarskiego.

W szczególnych przypadkach rodzic może usprawiedliwić również nie przygotowanie ucznia do lekcji
w danym dniu bez adnotacji do dziennika,
Uczeń ma obowiązek równo z dzwonkiem zająć swoje miejsce w klasie i w ciszy czekać na
rozpoczęcie zajęć przygotowany do lekcji,
Spóźnienia na lekcje są karane zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania
Oprócz obniżenia oceny z zachowania zgodnie z przepisami statutu, nauczyciel ma prawo dodatkowo
ukarać pisemną uwagą w dzienniku lub wezwać rodzica na rozmowę w przypadku nagminnych
spóźnień ucznia,
Spóźnienie na lekcje do 10 minut odnotowane jest w dzienniku literą “s”. Spóźnienie powyżej 10
minut oznacza nieobecność nieusprawiedliwioną na lekcji. Niezależnie od czasu spóźnienia uczeń ma
obowiązek  przebywać w klasie pod opieką nauczyciela.
Spóźnienia wynikające z opóźnienia autobusów szkolnych w danym dniu, nie mogą być brane pod
uwagę przy wystawianiu przez wychowawcę oceny semestralnej  i  końcoworocznej                    z
zachowania.
W przypadku stwierdzenia występowania na terenie szkoły warunków naruszających bezpieczeństwo,
narażających na przemoc, uzależnienie, demoralizację oraz innych przejawów patologii społecznej,
każdy uczeń ma prawo i obowiązek do bezpośredniego poinformowania o nich dyrektora Gimnazjum
w warunkach zapewniających zachowanie anonimowości.

a) Uczeń zobowiązany jest do zachowania schludnego wyglądu.
b) Uczeń zobowiązany jest do noszenia stroju szkolnego, ustalonego według odrębnych

    przepisów.
c) Zabrania się przynoszenia do szkoły telefonów komórkowych oraz innych urządzeń

    elektronicznych, które mają możliwość rejestracji dźwięku i obrazu.
7) Uczeń nie może korzystać z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego na

terenie szkoły, o czym jest poinformowany przez wychowawcę klasy.
8) W przypadku korzystania przez ucznia z telefonu komórkowego lub innych urządzeń

elektronicznych na terenie szkoły stosuje się następujące procedury.
9) W przypadku, gdy uczeń korzysta z telefonu komórkowego lub innego urządzenia

elektronicznego, nauczyciel odbiera mu urządzenie.
10) Odebrany telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne nauczyciel niezwłocznie oddaje

dyrektorowi szkoły oraz informuje o zaistniałej sytuacji wychowawcę klasy.
11) W przypadku, gdy uczeń nie chce oddać telefonu komórkowego lub innego urządzenia

elektronicznego  nauczycielowi,  nauczyciel  prosi  przewodniczącego  klasy                     o
poinformowanie o tej sytuacji wychowawcę klasy lub, w przypadku nieobecności wychowawcy,
woźnego, który odprowadza ucznia do dyrektora szkoły.

12)  Wychowawca telefonicznie informuje rodziców ucznia   i zobowiązuje ich do osobistego
zgłoszenia się po odbiór urządzenia.

13) W trakcie rozmowy z rodzicami ucznia wychowawca informuje rodziców o konsekwencjach
wynikających z niestosowania się do ustaleń określonych w Statucie Szkoły (w tym kryteriach
ocen zachowania).

a) Na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby.
Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów

3. Uczeń powinien:

1) kulturalnie zachowywać się w trakcie zajęć edukacyjnych, podczas przerw i poza terenem
szkoły, respektować wszelkie polecenia dyrektora, nauczycieli i pracowników szkoły,

2) odpowiadać za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,
3) nie palić papierosów, nie pić alkoholu, nie stosować środków odurzających,
4) dbać o swój estetyczny wygląd i higienę osobistą,
5) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

4. Obowiązkiem ucznia jest:
1)  udział w pracach społecznych  na rzecz klasy, szkoły, środowiska, dbałość o ład i porządek  w

otoczeniu ucznia, estetykę pomieszczeń, troska o zieleń w szkole i otoczeniu;
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2) dbałość o środowisko naturalne;
3) współodpowiedzialność za wyniki pracy zespołu klasowego (organizacji, kół zainteresowań);
4) pomoc kolegom w nauce;
5) troska o zdrowie rówieśników i osób dorosłych;
6)  udział w pozaszkolnych zawodach sportowych, konkursach i olimpiadach;
7) reprezentowanie szkoły w środowisku;
8) poszanowanie kultury, tradycji i wyznania w kraju zamieszkania i pochodzenia;
9) poszanowanie świąt i symboli narodowych kraju zamieszkania i pochodzenia;
10) przestrzeganie regulaminu ucznia, regulaminu basenu oraz innych regulaminów;
11)obowiązujących na terenie szkoły.

§ 4.

1. Uczeń gimnazjum może otrzymywać nagrody i wyróżnienia za:
1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły;
2) wzorową postawę;
3) wybitne osiągnięcia;
4) dzielność i odwagę.

2. Nagrody przyznaje dyrektor gimnazjum, na wniosek wychowawcy klasy,
Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów klas I -III gimnazjum:
1) pochwała wychowawcy klasy i opiekuna organizacji uczniowskich;
2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej;
3) wpis pochwalny do kroniki;
4) dyplom;
5) nagrody rzeczowe.

4. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców gimnazjum.

5. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem, zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Za nieprzestrzeganie statutu gimnazjum i regulaminu gimnazjum uczeń może być ukarany:
1) uwagą wpisaną do dziennika,
2) upomnieniem wychowawcy,
3) upomnieniem dyrektora szkoły ,
4) naganą udzieloną. w obecności uczniów szkoły przez dyrektora szkoły,
5) pisemnym powiadomieniem rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,
6) przeniesieniem ucznia do równoległego oddziału,
7) czasowym zakazem udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych.

6a. W uzasadnionych przypadkach uczeń-na wniosek dyrektora szkoły, poparty uchwałą Rady
Pedagogicznej i opinią Samorządu Uczniowskiego - może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty
do innego gimnazjum. Wniosek do Kuratora zostaje skierowany, gdy po wyczerpaniu wszystkich
możliwych działań wychowawczych uczeń nadal:

1) notorycznie łamie przepisy zawarte w statucie szkoły;
2) nie przestrzega obowiązków ucznia i rażąco narusza zasady etyczne ucznia;
3) wchodzi w konflikt z prawem;
4) świadomie i celowo niszczy mienie wspólne i cudze;
5) ulega nałogom (alkohol, papierosy, środki uzależniające) i negatywnie wpływa na
pozostałych uczniów;
6) dokonuje kradzieży;
7) demoralizuje innych uczniów;
8) umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu drugiego człowieka;
9) jest agresywny- dokonuje pobić i włamań;
10) używa przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych uczniów i dorosłych;
11) nagminnie nie przestrzega zasad współżycia społecznego.
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6b. Uczeń może być skreślony z listy uczniów po ukończeniu 18 lat, gdy:
1) w związku z uchylaniem się od realizacji obowiązku szkolnego jest nieklasyfikowany do
egzaminów klasyfikacyjnego, bądź przystępuje i nadal nie uczęszcza do szkoły;
2) wchodzi w konflikt z prawem;
3) ulega nałogom (alkohol, papierosy, środki uzależniające)  i negatywnie wpływa na
pozostałych uczniów;
4) jest agresywny;
5) używa przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych uczniów i dorosłych;
6) nagminnie nie przestrzega zasad współżycia społecznego;
7) poważnie zakłóca proces dydaktyczny w szkole przez wywoływanie awantur lub inne
uniemożliwianie normalnej pracy w szkoły.

7. Od wyżej wymienionych kar przysługuje uczniowi odwołanie, którego może dokonać osobiście
lub za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego i rodziców:
1) do wychowawcy, jeżeli kara jest udzielona przez innego nauczyciela;
2) do dyrektora, jeżeli kara została udzielona przez wychowawcę;
3) do Rady Rodziców, jeżeli karę udzielił dyrektor szkoły.

7a. Uczeń ma prawo do odwołania się od kary poprzez wychowawcę oddziału lub samorząd
uczniowski w terminie 7 dni od jego zdaniem krzywdzącej decyzji. Wniosek ten jest dla dyrektora
szkoły wiążący i zobowiązuje go do udzielenia odpowiedzi w terminie 7-miu dni;

7b. Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie czasu,
może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę za niebyłą.

7c.  O  udzielonych    karach    regulaminowych   szkoła    powiadamia    rodziców  w  terminie  nie
dłuższym niż 3 dni.

7d. Dyrektor szkoły biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie czasu ( 6-
miesięcy) może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę za niebyłą.

7e. Kary nie mogą naruszać godności ucznia, mogą być zastosowane wówczas, gdy inne środki
wychowawcze nie odniosły skutku, a istnieje podstawa do przewidywania, że kara przyczyni się do
osiągnięcia celu wychowawczego;

8. (uchylony)
9. Rozpatrywanie odwołania, jeżeli sytuacja będzie tego wymagać, może odbywać się w obecności

ucznia i jego rodziców.

10. Sprawy konfliktowe, w tym  również odwołania od kar powinny być rozwiązane na terenie szkoły.

11. Kara może być wstrzymana w wypadku:
1) poręczenia nauczycieli,
2) poręczenia rodziców,
3) poręczenia Samorządu Uczniowskiego,
4) poręczenia Rady Rodziców,
5) obietnicy poprawy ze strony ucznia.

12. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub
zastosowaniu wobec niego kary.

13. Za szkody wyrządzone umyślenie przez ucznia odpowiadają rodzice.

14. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą.
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9. Wewnątrzszkolne zasady oceniania

§ 1.

Wewnątrzszkolne zasady oceniania mają na celu wartościowanie postępów, wskazywanie uczniowi,
co osiągnął, co zrobił dobrze, pomoc uczniom najsłabszym w osiągnięciu sukcesu szkolnego.

§ 2.

1. Cele szczegółowe

System zapewnia:
1. Pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia;
2. Ukierunkowanie jego dalszej, samodzielnej pracy;
3. Wdrażanie do systematyczności, samokontroli i samooceny;
4. Kształtowanie umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie się nimi

we własnym działaniu;
5. Nabywanie umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań;
6. Dostarczanie rodzicom bieżącej informacji o postępach ich dzieci, a nauczycielom informacji

o poziomie osiągania założonych celów kształcenia;
7. Budowanie przez szkolę, przy współpracy z rodzicami, programów oddziaływań adekwatnych

do rozpoznawanych potrzeb.

1a. Ocenianie uczniów ma na celu:
1) informowania ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o
postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co
zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce,
zachowaniu oraz  szczególnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
wychowawczej;
6) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy;
7)   kształtowanie   u   ucznia   umiejętności   wyboru   wartości   pożądanych    społecznie i
kierowanie się nimi we własnym działaniu;
8) udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
9) uczniowi o efektach jego aktywności i poziomie osiągnięć edukacyjnych. Ponadto stanowi
źródło wiedzy o trudnościach i problemach w nauce i zachowaniu;
10) nauczycielom na temat rozwoju uczniów oraz efektywności stosowanych metod i form
pracy z uczniami;
11) rodzicom o postępach w nauce i zachowaniu ich dziecka, ewentualnych sposobach
niesienia pomocy w przypadku trudności w opanowaniu treści podstawy programowej.

2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i
postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań edukacyjnych
wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania
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2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w
przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć.
4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli
oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia
społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.
5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez
ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej;
2) Ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) Ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej, a także śródrocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4) Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
6) Ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i
trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

§ 3.
Oceny

1. Wprowadza się następującą skalę ocen śródokresowych z przedmiotów:
1, 2, +2, -3, 3, +3, -4, 4, +4, -5, 5, 6. oraz z zachowania: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne,
nieodpowiednie, naganne. Poza ocenami wyrażonymi w postaci cyfr uczeń może uzyskać punkty
za działania określone oddzielnie przez nauczycieli przedmiotów. Uzyskanie w jednym
semestrze100 punktów skutkuje automatycznym podniesieniem oceny semestralnej lub końcowej
o jeden stopień. W przypadku uzyskania co najmniej 85% punktów nauczyciel na prośbę ucznia
może zlecić mu wykonanie zadania, które pozwoli na uzyskanie maksymalnej liczby punktów.
Uzyskanie co najmniej 50 % punktów działa na korzyść ucznia w przypadku wątpliwości co do
wystawianej oceny rocznej czy okresowej. Zestaw działań i ich punktacja opracowana jest
w każdym roku szkolnym najpóźniej do 15 września, a informacja o nich podawana niezwłocznie
uczniom i ich rodzicom. Dokumentację w tym zakresie prowadzi nauczyciel każdego przedmiotu.
Zestaw taki stanowi corocznie załącznik do szkolnego systemu oceniania. Dopuszcza się
stosowanie innych zapisów niż wyżej wymienione oceny np: bs-brak stroju, zw-zwolniony, bp-
brak przyrządów. W przypadku nie wykonywania poleceń nauczyciela związanych z procesem
lekcyjnym uczeń może otrzymać punkty ujemne w skali od 1-10.
Uzyskanie 10 pkt równoznaczne jest z wpisaniem do dziennika oceny niedostatecznej.

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnia
ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę z zachowania otrzymuje promocje
do klasy programowo wyższej lub kończy szkołę z wyróżnieniem.

3. Uczniom uczęszczającym na dodatkowe, obowiązkowe zajęcia edukacyjne, religię albo etykę
do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć (zarówno przypadku
świadectwa promocyjnego jak i ukończenia szkoły).

§ 4.
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1. Sposoby sprawdzania postępów w nauce:

1) Pytania zadawane uczniom w czasie lekcji wprowadzające nowy materiał i w czasie lekcji
powtórzeniowych przeznaczonych w całości na utrwalanie i jednocześnie na kontrolę
(kontrola ustna);.

2) Polecenia dawane uczniom (wykonywanie zadań lub ćwiczeń), które wykonują. ustnie lub
pisemnie na tablicy lub w zeszycie przedmiotowym.

3) Wypracowania, dyktanda, zadania jako prace klasowe;
4) Sprawdziany nauczycielskie bądź wystandaryzowane testy osiągnięć szkolnych;
5) Obserwowanie uczniów w trakcie zajęć dydaktycznych;
6) Szacowanie i wartościowanie wytworów pracy uczniów;
7) Analiza notatek sporządzonych w zeszytach szkolnych.

Oprócz kontroli indywidualnej stosuje się także kontrolę grupową (sprawdziany nauczycielskie, testy
dydaktyczne-semestralne, okresowe , roczne, badania kompetencji). Przyjmuje się, że każdy uczeń
powinien otrzymać co najmniej jedną ocenę w miesiącu z dowolnej formy kontroli pracy.

§ 5.

1. Sposoby informowania rodziców o efektach pracy ich dzieci:

1) Kontakty bezpośrednie:
a) zebrania ogólnoszkolne,
b) zebrania klasowe,
c) rozmowy indywidualne,
d) zapowiedziana wizyta w domu ucznia.

2) Kontakty pośrednie:
a) rozmowa telefoniczna,
b) korespondencja listowna,
c) adnotacje w zeszycie przedmiotowym,
d) adnotacje w dzienniczku ucznia.

4a. Dokumentem potwierdzającym ten fakt jest zapis w dzienniku lekcyjnym.

4d. Wymagania edukacyjne, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i zasady oceniania
zachowania zostaną przekazane uczniom i rodzicom ustnie oraz udostępnione w formie pisemnej w
pokoju nauczycielskim w obecności wychowawcy oddziału lub nauczyciela przedmiotu.

§ 6.

1. Zasady pisania prac kontrolnych, zadań klasowych i badania kompetencji

W jednym tygodniu uczeń nie może pisać więcej niż dwie prace kontrolne zawierające materiał
z więcej niż trzech lekcji. Zasada ta dotyczy również zadań klasowych. Nauczyciel zobowiązany jest
poinformować uczniów co najmniej na tydzień przed planowanym terminem pisania pracy.
O terminie badania kompetencji uczeń powinien być poinformowany co najmniej dwa tygodnie
wcześniej. Dotyczy to badania kompetencji prowadzonego przez nadzór pedagogiczny każdego
szczebla oraz Komisję Egzaminacyjną.

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz zwolnienia z zajęć

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych do
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
2. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej
poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
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psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe
lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze
względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane
kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym  etapie
edukacyjnym.
4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki oraz z wykonywanych
ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych
możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej
opinii.
5. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania
fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej
oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„zwolniony” albo „zwolniona”.
6. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z
wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z
autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
7. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 8, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może
nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

§ 7.

1. Tryb ustalania ocen śródrocznych i końcowych.

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych obowiązkowych dodatkowych zajęć
edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca oddziału klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców   o warunkach,  sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie
uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach
ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

3.  Oceny są  jawne dla ucznia   i jego rodziców.
3a. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne (bez kartkówek) nauczyciel ma obowiązek

przechowywać  cały rok szkolny. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel powinien
uzasadnić ustaloną ocenę.

3b.  Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:
1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia

poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny
zachowania – do kryteriów ocen zachowania;

2) przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub
dodatkowej pracy ze strony ucznia;

3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć;
4) Nauczyciele przekazują uczniom informację zwrotną polegającą na:

a) przekazaniu uczniowi informacji na temat już zdobytej wiedzy i umiejętności oraz
niedociągnięciach i brakach,

b) wpisaniu notatki do zeszytu ucznia.
4.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców  nauczyciel uzasadnia ustalona ocenę.
4a. Uzasadnienie powinno nastąpić w formie  indywidualnego spotkania w terminie najkrótszym po

wniesieniu prośby.
4b. Uzyskane przez ucznia oceny wpisywane są do dziennika lekcyjnego.
5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna

dokumentacja dotycząca oceniania jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom.
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5a.  Sprawdzone i ocenione prace, uczeń otrzymuje od nauczyciela danych zajęć edukacyjnych
najpóźniej do 14 dni od dnia ich napisania przez ucznia.
5b. Uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca.
5c. Dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie którym nauczyciel udostępnił
sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom w danym oddziale – obowiązkiem
nauczyciela jest udostępnienie uczniowi sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej w czasie najbliższych
zajęć edukacyjnych, na których uczeń będzie obecny i krótkie jej omówienie z uczniem.
5d. Po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej omówieniu z nauczycielem
uczeń zwraca pracę nauczycielowi w czasie tych samych zajęć edukacyjnych.
5e. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane rodzicom przez nauczyciela danych
zajęć edukacyjnych w pomieszczeniu szkolnym:
 1) w czasie spotkań nauczycieli z rodzicami uczniów szkoły, które odbywają zgodnie z
 harmonogramem spotkań w danym roku szkolnym;
 2) w czasie dyżurów nauczycieli danych zajęć edukacyjnych;
 3) w czasie pracy nauczycieli, kiedy nauczyciel może być dyspozycyjny dla rodziców ucznia
 po wcześniejszym umówieniu się rodziców z nauczycielem na spotkanie.
5f. Rodzice po zapoznaniu się w obecności nauczyciela ze sprawdzoną i ocenioną pisemną pracą
swojego dziecka zwraca ją nauczycielowi. Na prośbę rodzica, nauczyciel omawia sprawdzoną i
ocenioną pisemną pracę ucznia.
5g. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację dotyczącą
egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia.
5h.Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna
dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom:

1) udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu
klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania
ucznia odbywa się na pisemny wniosek skierowany do dyrektor szkoły, który należy złożyć w
sekretariacie szkoły w każdym czasie w godzinach pracy sekretariatu;
2) dyrektor szkoły wskazuje czas i pomieszczenie w szkole, w którym nastąpi udostępnienie
uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu
poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia. Dokumentacja ta
udostępniana jest uczniowi lub jego rodzicom w obecności dyrektora szkoły lub w obecności
upoważnionego przez dyrektora szkoły nauczyciela.
3) udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu
klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania
ucznia odbywa się nie później niż …. dni roboczych od dnia złożenia wniosku w sekretariacie
szkoły. Termin uzgadnia się z Dyrektorem Szkoły.

6. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno –
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające
sprostanie tym wymaganiom.

7. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się,
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej
poradni psychologiczno – pedagogicznej.

8. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

9. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii
informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych
zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.

10. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii
informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
zwolniony.
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11. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno
– pedagogicznej zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksja rozwojową z nauki
drugiego języka obcego.
Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

12. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić
na podstawie tego orzeczenia.

13. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się  „zwolniony”.

13a.  Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza (I i II półrocze)
13b. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego w tym tygodniu
miesiąca stycznia, który poprzedza tydzień, w którym rozpoczynają się w kraju ferie zimowe
ogłoszone przez MEN na dany rok szkolny.
13c Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli danych zajęć w tygodniu
poprzedzającym tydzień, w którym odbywa się zebranie rady pedagogicznej, na którym rada
pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji śródrocznej lub klasyfikacji rocznej.
13d.  Uczeń podlega klasyfikacji:

1) śródrocznej i rocznej;
2) końcowej.

13e. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej.
13f. Na klasyfikację końcową składają się:

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w oddziale klasy programowo
najwyższej;
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w
oddziale klas programowo niższych;
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w oddziale klasy programowo najwyższej.

13g. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
14. Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani
poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych)
ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z
zachowania, w terminie  i formie określonych w statucie szkoły.

15. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, śródroczna
i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii
nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

16. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna
(semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu
na promocje do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie
szkoły.

17. Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne  zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według
następującej skali:

1) stopień celujący – 6
2) stopień bardzo dobry -5
3) stopień dobry – 4
4) stopień dostateczny – 3
5) stopień dopuszczający – 2
6) stopień niedostateczny – 1

18. Stopnie, o których mowa w ust. 17 pkt 1-5 są ocenami pozytywnymi natomiast negatywną oceną
klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu. o którym mowa w ust. 17 pkt 6.
19. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i
postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego
oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w
nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
20. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie



41

kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub
znacznym są ocenami opisowymi.
21. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia
integracyjnego.
22. Jeżeli w wyniku klasyfikacji środrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia
uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w oddziale klasy programowo wyższej, szkoła w miarę
możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
23. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim oraz laureat
lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych
najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. uczeń, który tytuł laureata konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty
ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę
klasyfikacyjną.
24. Uczeń powtarza ostatni oddział klasy gimnazjum i przystępuje w roku szkolnym, w którym
powtarza oddział klasy do egzaminu gimnazjalnego.

§ 8.

Tryb i terminy przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli
brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej klub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

1a. Uczeń, który uzyskał roczną ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych nie otrzymuje
promocji do oddziału klasy następnej lub nie kończy gimnazjum.

1b. Uczeń powtarza ostatni oddział klasy Szkoły i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza
oddział klasy do egzaminu.

1c. Uczeń kończy gimnazjum jeżeli uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych uzyskanych w oddziale klasie trzeciej wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do
egzaminu gimnazjalnego w ostatnim roku nauki z zastrzeżeniem pkt.2

2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej obecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.

2a. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić ucznia i jego rodziców o zagrożeniu
nieklasyfikowaniem.

3. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej obecności lub na
wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę  na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjne zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub  tok nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeż.  pkt 8.

6. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki informatyki, technologii informacyjnej
i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

6a. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, plastyki,
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muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się dla niego
oceny z zachowania.

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

7a. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

8. W skład komisji może wchodzić nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych
wskazany przez dyrektora szkoły.

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który
zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza
szkołą. W skład komisji wchodzą;
a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako

przewodniczący
b) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej

klasy.

9a. W charakterze    obserwatorów   mogą   być    obecni    rodzice    ucznia.

10. Przewodniczący  komisji uzgadnia z uczniem i jego rodzicami, liczbę zajęć edukacyjnych,
edukacyjnych których uczeń może zadawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice
(prawni opiekunowie) ucznia.

12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności;

1) imiona i nazwiska nauczycieli o których mowa w pkt. 10, a przypadku egzaminu
klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia skład komisji;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny;
5) imię i nazwisko ucznia;
6) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusz ocen ucznia.

13. W praktycznych przypadkach nieklasyfikowania ucznia zajęć edukacyjnych, w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się  „nieklasyfikowany”.

14. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna
(semestralne) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. (z wyjątkiem uczniów,
którzy w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną).

15. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna
roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku
egzaminu poprawkowego.

15a. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch
obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy na wniosek własny lub jego
rodziców.

15b. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
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15c. 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

15d. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu  ferii
letnich.

15e. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W  skład komisji
wchodzą:

1) dyrektor albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze -
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

15f. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w  pracy komisji
na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych  przypadkach. W takim przypadku
dyrektor szkoły powołuje jako osobę  egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same
zajęcia edukacyjne, z  tym, że powołanie nauczyciela pracującego w innej szkole następuje
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

15g. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
 w szczególności:

1) skład komisji;
2) termin egzaminu poprawkowego;

 3) nazwę zajęć edukacyjnych;
 4) imię i nazwisko ucznia;
 5) pytania egzaminacyjne;
 6) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskane oceny.

15h. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
 odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

15i. 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 jednak niż do końca września.

15j. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału klasy
programowo wyższej i powtarza odpowiednio oddział klasy.

15k. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu
edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  albo z zajęć z języka mniejszości
narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane
w oddziale klasy programowo wyższej.

15l. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.

16. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna  z zachowania jest ostateczna.

17. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna
(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej
oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone  w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć
dydaktyczno – wychowawczych.

18. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisje, która:
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a) w przypadku rocznej ( semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych –
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz
ustala roczna (semestralna) ocenę klasyfikacyjna z danych zajęć edukacyjnych;

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania – ustala roczna ocenę klasyfikacyjną
z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby
głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

19. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
19a. Termin, o którym mowa w ust. 5 nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

20. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;

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, prowadzący

takie same zajęcia edukacyjne;
2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

a)dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze  - jako przewodniczący

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

w danej klasie
d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole
e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego
g) przedstawiciel rady rodziców

21. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych,
szczególnie uzasadnionych przypadkach. W taki przypadku dyrektor szkoły powołuje innego
nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym ,że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

22. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz
roczna ocena klasyfikacyjna  z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
Ocena ustalona przez komisje jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku
egzaminu poprawkowego.

23. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej ( semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;

a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d)wynik sprawdzianu oraz ustalona ocenę,
e) nazwa zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany był sprawdzian,
f) imię i nazwisko ucznia.

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
a) skład komisji – termin posiedzenia komisji,
b) wynik głosowania,
c) ustalona ocena zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusz ocen ucznia.

24.  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzła informacje o ustnych odpowiedziach
ucznia.
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24. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora
szkoły.

26.  Przepisy od pkt 20 – 27 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny
klasyfikacyjnej z 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 ocena ustalona przez komisje jest ostateczna.

§ 9.

1. 8. Terminy informowania rodziców o przewidywanych dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych

2. Konsultacje z rodzicami odbywają się zgodnie terminarzem ogłoszonym na pierwszych
spotkaniach z rodzicami w każdym roku szkolnym i dodatkowo na stronie internetowej szkoły.

3. Zebranie informacyjne odbędzie się w styczniu i w maju.
4. Jeżeli rodzic nie może być poinformowany bezpośrednio o przewidywanej dla jego dziecka ocenie

niedostatecznej śródrocznej lub końcowej to należy go powiadomić przez list polecony na druku
o następującej treści:
„Zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania informuję Pana (Panią)……………………
o przewidywanych dla syna (córki).................................... ocenach niedostatecznych”

5. Na tydzień przed klasyfikacją śródroczną i końcową, nauczyciele poszczególnych przedmiotów
poinformują uczniów o przewidywanych ocenach, a wychowawca o ocenach z zachowania.

6. Wymagania do ocen z poszczególnych przedmiotów opracują nauczyciele i poinformują o nich
uczniów w miesiącu wrześniu.

7. O wymaganiach mogą być poinformowani także rodzice jeżeli wyrażają taką wolę.

§ 10.
Informacja o ocenach klasyfikacyjnych

1.Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek na miesiąc przed zakończeniem
semestru poinformować wychowawców o przewidywanych okresowych i rocznych ocenach
niedostatecznych. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców o ocenach niedostatecznych
oraz zagrożeniu nieklasyfikowaniem z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów w formie pisemnej.

2. Na 1 miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciel
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują o
przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o  przewidywanej
rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania:

1) ucznia na poszczególnych godzinach zajęć w rozmowie bezpośredniej z wpisem tematu
lekcji  do dziennika lekcyjnego;
2) rodziców ucznia w formie pisemnej na wspólnym zebraniu rodziców uczniów
poszczególnych oddziałów prowadzących przez wychowawcę oddziału z potwierdzeniem
obecności rodziców na zebraniu lub potwierdzeniem odbioru informacji pisemnej przez tych
rodziców jeśli rodzice nie uczestniczyli w zebraniu.

3.  Rodzice nieobecni w zebraniu mają obowiązek w ciągu 3 dni roboczych od odbytego w szkole
zebrania przybyć do szkoły, skontaktować się z wychowawcą oddziału (w czasie wyznaczonego
dyżuru wychowawcy) i odebrać od wychowawcy za potwierdzeniem odbioru pisemną informację o
przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania.
W czasie nieobecności wychowawcy oddziału, informację pisemną rodzice odbierają w sekretariacie
szkoły.

4. Jeżeli rodzice nie dopełnią ww. obowiązków, szkoła listem poleconym ze zwrotnym
potwierdzeniem odbioru przesyła pisemna informację o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć
edukacyjnych  i przewidywanej rocznej ocenie zachowania na adres zamieszkania rodziców.
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Wysyłanie do rodziców ucznia dwukrotnie listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
który nie został odebrany przez rodziców, uznaje się za odebrany.

§ 11.
Procedura podwyższenia przewidywanej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych i zachowania

1. Uczeń, który otrzymał informację o przewidywanych dla niego rocznych ocenach z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej rocznej ocenie zachowania i chciałby
uzyskać wyższe oceny niż przewidywane, może zgłosić wniosek w tej sprawie do nauczyciela zajęć
edukacyjnych lub wychowawcy w terminie 5 dni od otrzymania informacji.

2. Nauczyciel zajęć edukacyjnych, których dotyczy wniosek ucznia lub rodzica, ustala termin poprawy
oraz formę zadań związanych z programowym materiałem realizowanym w roku na daną ocenę, o
którą ubiega się uczeń. W poprawie na wniosek ucznia może uczestniczyć wychowawca i rodzic
ucznia.
3. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w
obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć
edukacyjnych.
4. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla każdych
zajęć edukacyjnych), który zwiera:
  1) imiona i nazwiska nauczycieli, korzy przeprowadzili czynności sprawdzające;
  2) termin tych czynności;
  3) zadania sprawdzające;
  4) wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ocenę;
  5) podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające.
5 Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonych czynności
sprawdzających stanowi dokumentację w ww. sprawie; do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia
i informację o jego ustnych odpowiedziach.
6. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikowania  z obowiązkowych

lub dodatkowych zajęć edukacyjnych jest spełnienie wymagań edukacyjnych podczas poprawy w
zakresie danej klasy i na ocenę, o którą ubiega się uczeń.

7. Jeśli uczeń nie spełni wymagań, otrzymuje roczną ocenę klasyfikowania, która nie może być niższa
niż ocena przewidywana.

8. Poprawa, odniesieniu do zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych, powinna mieć
formę zadań praktycznych, a w odniesieniu do pozostałych zajęć edukacyjnych może mieć formę
pisemną, ustną, a także zadań praktycznych.

9. W przypadku wniosku ucznia o podwyższenie rocznej oceny z zachowania wychowawca wspólnie z
co najmniej dwoma nauczycielami uczącymi w tej klasie oraz przewodniczącym Samorządu
Uczniowskiego lub jego zastępcą, w obecności zainteresowanego ucznia, ponownie ustalają ocenę
zachowania. Przy ustalaniu należy wziąć pod uwagę argumenty ucznia lub jego rodziców,
dotyczące w szczególności innych, nieznanych dotąd osiągnięć pozaszkolnych ucznia.

10. Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą oddziału przeprowadza analizę zasadności przewidywanej
przez wychowawcę oddziału oceny zachowania w oparciu o argumentację wychowawcy i
obowiązującą dokumentację (opinia zespołu nauczycieli uczących ucznia, opinia zespołu klasowego,
opinia ocenianego ucznia) z odwołaniem do kryteriów ocen zachowania, w terminie….. dni roboczych
od dnia wpłynięcia pisemnych zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców.
11. Dyrektor szkoły może powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział, do którego uczęszcza
uczeń, poszerzony o udział w pracach zespołu: pedagoga, psychologa, uczniów samorządu klasowego
(najmniej 3 przedstawicieli), celem dodatkowej analizy proponowanej przez wychowawcę oddziału
oceny zachowania. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym tego zespołu.
12. Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą przekonać wychowawcę oddziału o zmianie
przewidywanej oceny. Wychowawca oddziału może zmienić lub utrzymać przewidywaną ocenę
zachowania po analizie przeprowadzonej z dyrektorem lub po analizie przeprowadzonej w ww.
zespole.
13. Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół, który zwiera:
  1) imiona i nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie proponowanej oceny;
  2) termin spotkania zespołu;
  3) ostateczną ocenę zachowania przewidywaną przez wychowawcę oddziału;
  4) podpisy osób uczestniczących w spotkaniu.
14.Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonej analizy zasadności
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proponowanej oceny stanowią dokumentację w ww. sprawie.
15. Z przeprowadzonego postępowania wychowawca lub nauczyciel sporządza krótką notatkę

potwierdzona przez ucznia podpisem.
16.Wniosek, o którym mowa w powyższych ustępach może także złożyć rodzic ucznia.
17. Ustalenie ocen rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania musi nastąpić najpóźniej na jeden dzień
przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

§ 12.
Egzamin gimnazjalny

1. Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest na podstawie wymagań określonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego i ma na celu sprawdzenie w jakim stopniu uczeń spełnia te
wymagania.

2. Rodzice składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu ucznia do egzaminu z
zakresu jednego z tych języków, nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest
przeprowadzany egzamin gimnazjalny, oraz informują o zamiarze przystąpienia do części trzeciej
egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym w przypadku, o którym mowa w ust. 8.

3. Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie języka obcego
nowożytnego wskazanego w deklaracji lub rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu
gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, nie później niż na 3 miesiąc przed terminem egzaminu
gimnazjalnego.

4. Terminy przeprowadzania egzaminu:
  1) termin główny- miesiąc kwiecień;
  2) termin dodatkowy- miesiąc czerwiec.

5. Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w formie pisemnej i obejmuje:
1) w części pierwszej - humanistycznej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego
oraz z  zakresu  historii  i wiedzy o społeczeństwie;

2) w części drugiej - matematyczno - przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu
matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki  i chemii;

3) w części trzeciej - wiadomości i umiejętności  z zakresu języka obcego nowożytnego (poziom
podstawowy i rozszerzony).

6. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z jednego z następujących
języków nowożytnych: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański,  ukraiński,  włoski.

7. Uczeń, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego,
którego naukę na podbudowie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
dla II etapu edukacyjnego kontynuował w gimnazjum, przystępuje do egzaminu z tego języka na
poziomie podstawowym i rozszerzonym.

8. Uczeń, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego
innego niż język obcy nowożytny, o którym mowa w ust. 7 przystępuje do egzaminu na poziomie
podstawowym oraz może przystąpić do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym na
wniosek swoich rodziców.

9.  Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzona innego dnia.
  1) część pierwsza egzaminu gimnazjalnego oraz część druga egzaminu trwają po 150 minut,
  2) część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i część trzecia na
  poziomie rozszerzonym trwają po 60 minut.
10. Każda część egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się o godzinie określonej w komunikacie
centralnej komisji egzaminacyjnej. Czas trwania danej części egzaminu rozpoczyna się z chwilą
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zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i
zakończenia pracy uczniów.
11. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczeń nie powinien opuszczać sali egzaminacyjnej.
12. W czasie trwania egzaminu na sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie uczniowie,
 przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego oraz  obserwatorzy.
13. Obserwatorami, o których mowa  w ust. 12 mogą być:
 1) pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
2) przedstawiciele centralnej komisji egzaminacyjnej i okręgowych komisji  egzaminacyjnych;
3) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogicznym, organu prowadzącego  szkołę.
14. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego nie udziela się uczniom żadnych wyjaśnień
dotyczących  zadań.
15. Zadania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz zadania zespołu nadzorującego
 określa § 3 i § 4 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
 przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.
16. Z przebiegu danej części egzaminu gimnazjalnego sporządza się protokół, na zasadach
określonych w §10 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.
17. Pracę egzaminacyjną ucznia po sprawdzeniu i ocenieniu przechowuje Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna przez okres 6 miesięcy od dnia wydania uczniom zaświadczeń o
 szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
18. Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego dla każdego ucznia okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje do szkoły nie później
niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
19. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są przedstawiane w procentach i na skali centylowej.
20. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej
na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne
oraz elektronicznego odczytu karty odpowiedzi- w przypadku wykorzystania do sprawdzania prac
egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych.
21. Wyniki egzaminu gimnazjalnego na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja
Egzaminacyjna na podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów okręgowych komisji
egzaminacyjnych.
|22. Wyniki egzaminu gimnazjalnego obejmują:

1) wynik z języka polskiego;
2) wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie;
3) wynik z matematyki;
4) wynik z przedmiotów przyrodniczych;
5) wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;
6) wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym;

23. Wynik egzaminu gimnazjalnego jest ostateczny i nie wpływa na ukończenie szkoły.
24. Dyrektor przekazuje uczniowi lub jego rodzicom zaświadczenie o szczegółowych wynikach
egzaminu gimnazjalnego wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną wraz ze świadectwem
ukończenia szkoły.
25. W przypadku zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego wpisuje się
odpowiednio „zwolniony: albo „zwolniona”
26. Zwolniony z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub jego części jest:
  1) uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
  upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności
  sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu
  umiarkowanym lub znacznym;
  2) uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
  niepełnosprawności sprzężone inne niż w pkt 1.  zwolnienia dokonuje  dyrektor  okręgowej
  komisji egzaminacyjnej na wniosek rodziców po pozytywnym zaopiniowaniu przez
  dyrektora szkoły;
  3) laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie ogłoszonym przez
  dyrektora centralnej komisji egzaminacyjnej w biuletynie informacji publicznej na stronie
  centralnej komisji egzaminacyjnej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu
  wojewódzkim lub ponadwojewódzkim na podstawie zaświadczenia stwierdzającego
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  uzyskanie przez ucznia tytułu laureata lub finalisty (zwolnienie z pierwszej części
  sprawdzianu).
27. Zwolnienie, o którym mowa w ust.23 pkt 3 jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części
 sprawdzianu najwyższego wyniku.
28. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
o specyficznych trudnościach w uczeniu się może przystąpić do sprawdzianu  w warunkach
dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości  psychofizycznych wynikających z
tych trudności na podstawie tej opinii.
29. Opinię, o której mowa w ust. 25 przedkłada się dyrektorowi szkoły w terminie do 15 października
roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu
30. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel,  do dnia 20 listopada roku szkolnego, w
którym uczeń zamierza przystąpić do sprawdzianu, informuje na piśmie rodziców ucznia o
wskazanych sposobach dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu.
31. Uczeń, który jest chory, w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego może korzystać ze sprzętu
medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
32. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności zdającego,
za zgodą dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej egzamin gimnazjalny może być
przeprowadzony w miejscu innym niż szkoła. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wyraża na
udokumentowany wniosek dyrektora szkoły.
33. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego
albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub przerwał dany zakres albo poziom
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie głównym może przystąpić do egzaminu
gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w
terminie dodatkowym.
34. W przypadku gdy z przyczyn losowych lub zdrowotnych uczeń nie może przystąpić do egzaminu
gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w
terminie dodatkowym  dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na udokumentowany wniosek
dyrektora szkoły (w porozumieniu z rodzicami ucznia) może  zwolnić ucznia z obowiązku
przystąpienia  do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części
egzaminu gimnazjalnego.

§ 13.

Promowanie

1. Uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy następnej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
2. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub
znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym
programie edukacyjno- terapeutycznym.
3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią
rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do oddziału klasy programowo wyższej z
wyróżnieniem.
4. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75
otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub  etykę do średniej ocen
wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
6. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie ze
sprawowania.
7. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału klasy.
8. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym
w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka —————-),
bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.
9. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę
ustalona jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten
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sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
10. Uczeń kończy gimnazjum jeżeli:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w oddziale klasy programowo najwyższej
(półroczu programowo najwyższym) oraz roczne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w oddziałach klas
programowo niższych (półroczach programowo niższych) w szkole danego typu, uzyskał
oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej;

2) przystąpił odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego w oddziale klasy III.
11. Uczeń kończy szkołę  z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 75 oraz
co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
12. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub  etykę do średniej ocen
wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
13.Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 13 powtarza ostatni oddział klasy i
przystępuje do sprawdzianu w roku szkolnym, w którym ten oddział klasy powtarza.
14. Rada Pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu danego
etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu
poprawkowego z jednych z obowiązkowych zajęć albo zajęć z języka mniejszości narodowej pod
warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.

10. Wewnątrzszkolne zasady oceniania zachowania

Zasady  wystawiania  ocen  z  zachowania

1. Ocena z zachowania uwzględnia w szczególności :
1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym;
2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm.

2. Roczną i śródroczną ocenę klasyfikacyjną ustala się według następującej skali :
wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne

3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności :

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
3) dbałość o honor i tradycje szkoły,
4) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób,
5) godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią,
6) okazywanie szacunku innym osobom.

4. Przy wystawieniu oceny z zachowania uwzględnia się system punktowy. Uzyskane punkty
dodatnie ( zachowanie ponadprzeciętne ) i punkty ujemne ( zachowanie niewłaściwe ).

5. Przyjmuje się następującą skalę punktową :
1)  ocena wzorowa powyżej 180 pkt.
2)  ocena bardzo dobra 130 – 180 pkt.
3)  ocena dobra 80 – 129 pkt.
4)  ocena poprawna 50-79 pkt
5)  ocena nieodpowiednia 0 – 49 pkt.
6)  ocena naganna gdy suma punktów uzyskanych przez ucznia jest ujemna

6. Każdy uczeń otrzymuje 80 pkt kredytu, który ulega zwiększeniu o punkty dodatnie,
bądź  zmniejszeniu o punkty ujemne.
Określenie ilości punktów dodatnich oraz punktów ujemnych precyzuje odrębny Regulamin.

7. Punkty dodatnie i ujemne zapisywane są w Karcie Oceny Zachowania.
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Mają do niej wgląd zarówno rodzice (na planowanych i nieplanowanych spotkaniach
z wychowawcą) jak i uczniowie (na godzinach wychowawczych).

8. Nauczyciele stwarzają możliwości uczniowi ubiegającemu się o wyższą ocenę zachowania
poprzez wskazanie działań, które może podjąć w celu uzyskania punktów dodatnich.

9. Oceny wzorowej nie może otrzymać uczeń, który w semestrze uzyskał więcej niż 10 pkt.
ujemnych, niezależnie od ilości posiadanych punktów dodatnich.

10. Uczeń, który otrzymał naganę i wciąż dokonuje tych samych przewinień, za które został ukarany
lub dopuścił się czynu szczególnie drastycznego, zagrażającego życiu lub zdrowiu innych,
może mieć obniżoną ocenę z zachowania niezależnie od powyższej punktacji uchwałą Rady
Pedagogicznej.

  Ocenę z zachowania wystawia wychowawca z uwzględnieniem opinii nauczycieli. W związku
z punktowym systemem oceniania nie dokonuje się wpisu ocen cząstkowych śródsemestralnych,
natomiast na koniec każdego semestru wpisuje się punkty dodatnie, ujemne, ich sumę oraz ocenę
z zachowania zgodnie z przyjętymi wcześniej zasadami. Punkty dodatnie i ujemne zapisywane są
w Karcie Oceny Zachowania. Mają do niej wgląd zarówno rodzice na planowanych
i nieplanowanych spotkaniach z wychowawcą ) jak i uczniowie ( na godzinach wychowawczych ).

11. Wychowawca klasy stwarza możliwości uczniowi ubiegającemu się
o wyższą ocenę zachowania poprzez wskazanie działań, które może podjąć w celu uzyskania
punktów dodatnich.

12. Uczeń, który otrzymał naganę i wciąż dokonuje tych samych przewinień za które został ukarany,
może mieć obniżoną ocenę z zachowania niezależnie od powyższej punktacji.

13.  Ocenę z zachowania wystawia wychowawca. Uwzględnia on również opinię nauczycieli, uczniów
danej klasy oraz ocenianego ucznia przydzielając mu dodatkowe punkty w przedziale od 10 pkt.
ujemnych do 10 pkt. dodatnich.

14.  Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

15.  W sytuacji, kiedy uczeń dopuścił się czynu szczególnie drastycznego, zagrażającego życiu lub
zdrowiu innych, Rada Pedagogiczna za zgodą wychowawcy może obniżyć ocenę ze sprawowania
niezależnie od ustalonej punktacji.

16.  Ocena z zachowania   nie może mieć wpływu  na ocenę z zajęć edukacyjnych oraz promocję do
klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.

17. W przypadku otrzymania przez ucznia po raz drugi z rzędu nagannej oceny z zachowania Rada
Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej lub
nieukończeniu szkoły.

18. W przypadku otrzymania przez ucznia po raz  trzeci oceny nagannej z zachowania uczeń nie
uzyskuje promocji do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły.

19. W związku z punktowym systemem oceniania nie dokonuje się wpisu ocen cząstkowych
śródsemestralnych, natomiast na koniec każdego semestru wpisuje się punkty dodatnie, ujemne,
ich sumę oraz ocenę z zachowania zgodnie z przyjętymi wcześniej zasadami.

20. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca oddziału po
zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

21. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
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22. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono  zaburzenia lub
odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego
zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego
nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

11. Postanowienia końcowe

    § 1.

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, okrągłej z wizerunkiem orła i napisem "Gimnazjum Nr 1 w Woli
Rzędzińskiej" w otoku.

2. Szkoła używa także pieczęci podłużnej o treści:

Publiczne Gimnazjum nr 1
im. ks. Władysława Kowalczyka
33-150 Wola Rzędzińska 253 a

tel / fax 0146792401
NIP: 993- 01-75-804
REGON: 851751003

§ 2.

Szkoła  posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§ 3.

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 4.

We wszystkich sprawach, w których nie rozstrzyga „Statut” mają zastosowanie inne  przepisy prawa.
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