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Rozdział I. 

Informacje o szkole 
 

§1. 

 

1. Publiczne Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana 

Pawła II  w Białymstoku z siedzibą przy ul. Pułaskiego 25 działa na podstawie 

przepisów   o systemie oświaty, ustawy o finansach publicznych oraz niniejszego 

statutu. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o „gimnazjum” 

należy przez to rozumieć Publiczne Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku. 

2. Nazwa Publicznego Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego 

Jana Pawła II w Białymstoku jest używana w pełnym brzmieniu.  

3. Święto szkoły obchodzone jest w maju. 

 

 

§ 2. 

 

1. Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Białystok. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty. 

3. Gimnazjum funkcjonuje na podbudowie programowej sześcioletniej szkoły 

podstawowej. 

4. Cykl kształcenia w gimnazjum trwa trzy lata. 

5. Gimnazjum jest jednostką budżetową Gminy Białystok. 

6. Gmina Białystok udziela pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznego Gimnazjum 

Nr 5 do dokonywania czynności prawnych związanych z zarządzaniem 

nieruchomością oznaczoną jako działka o numerze geodezyjnym 341 położoną 

przy ulicy Pułaskiego 25 w Białymstoku zabudowaną budynkami A, B, C, E 

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 370/03; łącznie z boiskiem piaszczystym 

oznaczonym kolorem czerwonym na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do 

zarządzenia nr 370/03. 

7. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej wynikają z ustawy o finansach 

publicznych i uchwały Rady Miasta Białegostoku. 

 

 

Rozdział II. 

Cele i zadania szkoły 
 

§ 3. 

 

1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 

roku o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej 

podstawie. W realizacji zadań gimnazjum przestrzega przepisów prawa 

międzynarodowego ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą. 

       2. Realizując cele i zadania wynikające z przepisów prawa – gimnazjum                                  

w szczególności: 

1) umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

 świadectwa ukończenia gimnazjum zgodnie z podstawą programową 

 wychowania i kształcenia ogólnego, w oparciu o Szkolny Zestaw Programów 

 Nauczania, 
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2) sprawuje opiekę nad uczniami stosownie do ich potrzeb oraz możliwości 

 gimnazjum, 

3) umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny,                            

 z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, 

4) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów                           

 i zasad określonych w ustawie stosownie do posiadanych warunków                          

 i wieku uczniów; 

5) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej  

6) umożliwia realizację indywidualnych programów nauczania uczniom bardzo 

 zdolnym oraz uczniom wymagającym szczególnej troski, 

7) promuje ochronę zdrowia, 

8) wspiera uczniów w podejmowaniu akcji charytatywnych (np. na rzecz chorych 

 nieuleczalnie kolegów), 

9) organizuje zajęcia poza terenem szkoły i w trakcie wycieczek, zgodnie                   

 z zasadami bezpieczeństwa i sprawowania opieki nad uczniami,  

10) kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości do Ojczyzny, 

11) kształtuje poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, 

12) prowadzi Wewnątrzszkolny System Doradztwa oraz zajęć związanych                      

 z wyborem kierunku kształcenia, 

13) umożliwia absolwentom kontynuowanie kształcenia w szkołach 

 ponadgimnazjalnych. 

2. W zakresie udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej przyjmuje się 

następujące zasady działania: 

1) w wyeliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle 

niepowodzeń szkolnych uczniowi zostaje zapewniona pomoc nauczycieli                

i kolegów, 

2) w rozwiązywaniu trudności powstałych na tle konfliktów rodzinnych 

obowiązkiem każdego wychowawcy jest kontakt z domem rodzinnym, 

rozmowa z rodzicami (opiekunami prawnymi), udzielanie porad                       

i wskazówek. W przypadkach szczególnych – kontakt z Poradnią Rodzinną 

lub innymi instytucjami wspomagającymi pracę szkoły, 

3) uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych                                        

i środowiskowych porady i pomocy wychowawca będzie udzielać poprzez 

rozmowy indywidualne z uczniem, rodzicami (opiekunami prawnymi), 

innymi nauczycielami oraz kolegami z grupy, 

4) w przeciwdziałaniu skrajnym formom niedostosowania społecznego 

młodzieży prowadzona będzie stała i systematyczna kontrola uczniów ze 

środowisk zagrożonych oraz współpraca z instytucjami wspomagającymi 

gimnazjum (Policja, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Sąd 

Rodzinny). 

 

§ 4. 

 

1. Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w gimnazjum podczas 

zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych:  

1) z chwilą wejścia na teren gimnazjum oraz na zajęcia  organizowane przez 

gimnazjum, wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników 

pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia, 

2) w budynku i wokół niego działa monitoring, 

3) uczniowie powinni przestrzegać godzin przyjścia i wyjścia ze szkoły, 
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4) opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela ( w trakcie zajęć lekcyjnych) 

jest możliwe pod warunkiem, że opiekę nad uczniami przejmie w tym czasie 

inny pracownik szkoły, 

5) w szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela) 

dopuszczalne jest łączenie grup uczniowskich i przekazanie pod opiekę 

jednemu nauczycielowi, 

6) ucznia może zwolnić z danej lekcji: Dyrektor Gimnazjum, wychowawca 

klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek 

rodziców (opiekunów prawnych), w którym podano przyczynę zwolnienia 

oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły, 

7)  nauczyciel może wyprosić ucznia z klasy, jeżeli jest w stanie zapewnić mu 

odpowiednią opiekę innego pracownika szkoły, 

8)  w razie nagłej niedyspozycji ucznia może on być zwolniony z lekcji na 

wniosek pielęgniarki, nauczyciela i przekazany pod opiekę rodzica, 

9) zwolnienie ucznia z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w szkole              

(u innego nauczyciela) lub pracy w bibliotece jest dopuszczalne tylko po 

uzgodnieniu tego z nauczycielem lub nauczycielem – bibliotekarzem, 

10) uczniów można zwolnić z pierwszych i ostatnich godzin lekcyjnych po 

uprzednim powiadomieniu rodziców (prawnych opiekunów), 

11)  w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (fizyka, chemia, technika) 

opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni i na początku roku 

zapoznaje z nim uczniów, 

12)  w sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel  prowadzący zajęcia sprawdza 

sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, dostosowuje 

wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów, asekuruje 

uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach. 

2. Nauczyciele sprawują opiekę podczas zajęć poza terenem gimnazjum zgodnie                              

z następującymi zasadami: 

1) każdy nauczyciel organizujący lekcję w terenie zgłasza wyjście Dyrektorowi 

bądź Wicedyrektorowi Gimnazjum i wpisuje się do „Księgi wyjść”, podając 

ilość uczestników, czas trwania i miejsce pobytu, 

2) jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad 30 uczniami, jeżeli grupa nie korzysta   

z publicznych środków lokomocji, 

3) jeden nauczyciel  sprawuje opiekę nad 10 uczniami,  jeśli jest to impreza 

turystyki kwalifikowanej lub jeśli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej, 

4) na udział w wycieczce  organizowanej  poza granicami  miasta nauczyciel 

musi uzyskać zgodę rodziców (opiekunów ucznia). 

5) organizując wycieczkę zamiejscową, nauczyciel wypełnia kartę wycieczki. 

3. Nauczyciele pełnią dyżury podczas przerw między lekcjami według harmonogramu   

      opracowanego przez Dyrekcję Szkoły zgodnie z przyjętym przez Radę Pedagogiczną   

      Regulaminem Pełnienia Dyżurów. 

 

 

§ 5 

 

1. Działania wychowawcze podejmowane są w oparciu o Program Wychowawczy 

Gimnazjum, który uchwala Rada Rodziców po zaopiniowaniu przez Radę 

Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski. 

 

 



 

 

 

5 

§ 6. 

 

1.  Działania profilaktyczne prowadzone są w oparciu o Program Profilaktyki Gimnazjum, 

który uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego. 

 

§ 7. 

 

1. Działania związane z realizacją projektu edukacyjnego są prowadzone w oparciu                            

o Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego. 

2. Uczniowie gimnazjum  biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 

3. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na 

celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 

4. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści 

nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 

gimnazjów lub wykraczać poza te treści. 

5. Projekt  edukacyjny  jest   realizowany   przez  zespół  uczniów  pod  opieką  

nauczyciela  i obejmuje następujące działania: 

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego; 

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

3) wykonanie zaplanowanych działań; 

4) publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego. 

5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym. 

6. Szczegółowe warunki  realizacji  projektu  edukacyjnego   określa  Dyrektor  

gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

7. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu 

wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. 

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

realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych 

opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 

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

edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia  

w realizacji projektu edukacyjnego, Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z 

realizacji projektu edukacyjnego. 

11. W przypadkach, o  których  mowa  w  pkt. 9,  na świadectwie  ukończenia   

gimnazjum   w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w 

realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

12. Celem projektu jest kształcenie u uczniów: 

1) odpowiedzialności za własne postępy; 

2) podejmowania grupowych pomysłów; 

3) umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych 

źródeł; 

4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób; 

5) umiejętności stosowania teorii w praktyce; 
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§ 8. 

 

1. Gimnazjum organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi posiadającymi   

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizującymi obowiązek szkolny 

poprzez: 

1) tworzenie warunków integracji uczniów niepełnosprawnych w społeczności 

szkolnej, 

2) ścisłą współpracę nauczycieli z rodzicami (opiekunami prawnymi) w  celu 

właściwego organizowania nauki w domu, 

3) organizowanie indywidualnego nauczania, zajęć wyrównawczych lub innych 

form pomocy na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

lub badań lekarskich, 

4) analizowanie postępów ucznia w nauce w celu określania i wyeliminowania 

przeszkód utrudniających osiąganie dobrych wyników, 

5) obniżanie progu wymagań programowych z niektórych przedmiotów zgodnie          

z regulaminem klasyfikowania, oceniania i promowania, 

6) zwolnienie na podstawie opinii lekarza lub poradni psychologiczno-

pedagogicznej, z nauki WF-u, informatyki, drugiego języka obcego, 

7) zwolnienie z części III egzaminu gimnazjalnego uczniów ze sprzężonymi 

niepełnosprawnościami, którzy z powodu swej niepełnosprawności nie 

potrafią samodzielni czytać lub pisać, 

8) stosowanie bieżących śródrocznych i rocznych ocen opisowych z zajęć 

edukacyjnych oraz śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych,                             

z zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym. 

 

 

 

Rozdział III. 

Organy gimnazjum 
 

§ 9. 

 

1. Organami gimnazjum są: 

1) Dyrektor Gimnazjum, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Samorząd Uczniowski, 

4) Rada Rodziców. 

 

§ 10. 

  

1. Gimnazjum kieruje dyrektor. Zasady powoływania i odwoływania Dyrektora 

Gimnazjum określa ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz 

rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 1991 roku w sprawie wymagań, jakim 

powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska 

kierownicze  w poszczególnych typach szkół i placówek. 

2. Dyrektor Gimnazjum odpowiada za: 

1) poziom uzyskiwanych przez gimnazjum wyników nauczania i wychowania 

oraz opiekę nad uczniami, 
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2) zgodność funkcjonowania gimnazjum z przepisami prawa oświatowego                            

i  Statutem gimnazjum, 

3) bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku gimnazjum i podczas zajęć 

organizowanych przez gimnazjum i stan ochrony przeciwpożarowej budynku,  

4) celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność gimnazjum, 

5) zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, 

6) bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania, 

7) realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia. 

3. Do obowiązków Dyrektora Gimnazjum należy: 

1) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

2) opracowanie arkusza organizacyjnego gimnazjum, 

3) ustalanie szkolnego planu nauczania, w którym określa dla poszczególnych 

klas wymiar godzin odpowiednio: 

a) poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia         

ogólnego oraz zajęć z wychowawcą, 

b) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, 

c) dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli takie zajęcia są prowadzone, 

d) zajęć religii lub etyki, 

e) zajęć wychowania do życia w rodzinie, 

f) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szczegółowe określenie warunków 

realizacji projektu edukacyjnego; 

4) dobór i zatrudnianie kadry pedagogicznej, 

5) dobór i zatrudnianie pracowników niepedagogicznych, 

6) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi 

gimnazjum,  

7) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych                 

w obwodzie szkoły, 

8) wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie ustawy o systemie 

oświaty (art.16 ust. 2 i 4, art. 39 ust.2, art. 66 ust.1), 

9) kontrola zarządzania jednostki polegająca w szczególności na:  

a) dysponowaniu środkami określonymi w planie finansowym gimnazjum                              

      i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie, 

b) dysponowaniu środkami finansowymi pozabudżetowymi zgodnie z ustawą                              

     o finansach publicznych;  

10) kształtowanie właściwych warunków pracy i stosunków między 

pracownikami, 

11) współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem 

Uczniowskim oraz organizacjami i instytucjami środowiskowymi, 

12) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej gimnazjum podjętych w ramach jej 

kompetencji, 

13) sprawowanie nadzoru  wobec nauczycieli i pozostałych pracowników 

gimnazjum, 

14)  przygotowanie i przedstawienie Szkolnego Systemu Obserwacji  Zajęć, 

15)   dokonywanie oceny pracy nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami 

na podstawie ramowego planu nadzoru z uwzględnieniem systemu 

obserwacji, 

16) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom                           

i innym pracownikom gimnazjum, 
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17)  po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród                          

i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników gimnazjum 

występowanie do władz z wnioskami o przyznanie wyróżnień, 

18)  opracowanie regulaminu premiowania pracowników niepedagogicznych, 

19)  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych, 

21) ustalanie w każdym roku szkolnym wymiaru godzin do dyspozycji Dyrektora                                   

z uwzględnieniem art. 42 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta 

Nauczyciela, 

22) zamawianie i udostępnianie podręczników i materiałów edukacyjnych. 

 

 

4. Dyrektor Gimnazjum ma prawo: 

1) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy gimnazjum i jego bieżącym 

funkcjonowaniu, 

2) zatrudniania i zwalniania (zgodnie z obowiązującymi przepisami) 

pracowników szkoły, 

3) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom gimnazjum, 

4) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) zwolnić ucznia z zajęć 

wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza 

na czas określony w tej opinii, 

5)  na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej zwolnić ucznia z wadą słuchu,                         

z głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub 

autyzmem z nauki drugiego języka obcego; zwolnienie może dotyczyć części 

lub całego okresu kształcenia w gimnazjum, 

5a) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) umożliwić naukę drugiego                  

języka obcego uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim,  

6) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia 

w realizacji projektu  edukacyjnego, na wniosek wychowawcy zwolnić ucznia 

z realizacji projektu edukacyjnego 

7) złożyć wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia 

do dyrektora komisji okręgowej o zwolnienie ucznia z obowiązku 

przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego 

egzaminu, 

8) w uzasadnionych przypadkach występowania do Podlaskiego Kuratora 

Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum, 

9) w szczególnie uzasadnionych przypadkach występowanie do Podlaskiego 

Kuratora Oświaty o wyrażenie zgody na udzielenie dnia wolnego od zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych pod warunkiem zrealizowania ich w wybraną 

sobotę.                                                                                                                                                                                                                                                     

5. Dyrektor szkoły może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o przyznanie 

nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej 

lub międzyklasowej) w danym roku szkolnym na okresowe lub roczne zwiększenie 

liczby godzin wybranych, obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub na realizację 

dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia 

uczniów. 

6. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców może 

wprowadzić dodatkowe zajęcia , dla których nie jest ustalona podstawa programowa. 
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7. Dyrektor szkoły podejmuje decyzje o zwrocie kosztów zakupu podręczników 

finansowanych ze środków publicznych na podstawie dokumentacji określonej  

w odrębnych przepisach. 

8. Dyrektor Gimnazjum, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców  

i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości 

organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić 

dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze  8 dni. 

9.   Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:  

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

nauki w gimnazjum,  

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

określone  w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub 

związków           wyznaniowych, 

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

społeczności lokalnej. 

10.  Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów 

oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym 

dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni 

wolnych  

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, Dyrektor Gimnazjum po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, może, za 

zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

12. W przypadku dni wolnych od zajęć, o których mowa, Dyrektor Gimnazjum 

wyznacza termin odpracowania tych dni w wolne soboty. 

13. W dniach wolnych od zajęć, w szkole w miarę potrzeb organizowane są zajęcia 

opiekuńczo-wychowawcze. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców (prawnych 

opiekunów) o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach w formie komunikatu                  

i na stronie internetowej szkoły. 

14. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas 

oznaczony, jeżeli: 

1)  temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach 

poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa, 

2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.    

np. klęski żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami 

terrorystycznymi i inne. 

15. Zajęcia te podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez dyrektora terminie. 

 

                                                      § 11. 

  

1. W gimnazjum działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem gimnazjum                         

w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania                        

i opieki: 

1) Radę Pedagogiczną tworzą i biorą w jej posiedzeniu udział wszyscy 

pracownicy pedagogiczni gimnazjum bez względu na wymiar pracy, 

2) przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Gimnazjum, 

3) zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane, 

4) w zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć przedstawiciele organu 

prowadzącego oraz nadzoru pedagogicznego po uprzednim powiadomieniu 
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Dyrektora Gimnazjum a także (z głosem doradczym) osoby zaproszone przez 

jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, 

5) Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w postaci uchwał. Do ich 

podjęcia niezbędne jest quorum w postaci przynajmniej połowy członków 

Rady oraz ich przyjęcie zwykłą większością głosów. Uchwały Rady 

Pedagogicznej mają postać aktu prawnego, 

6) Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności. Regulamin Rady 

Pedagogicznej nie może być sprzeczny ze Statutem Gimnazjum i innymi 

obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1)   zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

2)   podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

3)   podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych      

w szkole, 

4)  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

5)  podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 

6)  ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

 sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 

 w celu doskonalenia pracy szkoły. 

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy w gimnazjum, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych        

i   pozalekcyjnych, 

2) projekt planu finansowego gimnazjum, 

3) wnioski Dyrektora Gimnazjum w sprawach przyznawania nauczycielom 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

4) propozycje Dyrektora Gimnazjum w sprawach przydziału nauczycielom 

stałych prac i zajęć w ramach wynagradzania zasadniczego oraz płatnych 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

5) szkolny zestaw programów nauczania, 

6) wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych przedmiotów dla 

których nie jest ustalona podstawa programowa, 

7) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

8) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we 

wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy  lata oraz 

materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym, 

9) wybór i sposób realizacji projektów edukacyjnych.  

4. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze 

stanowiska dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji 

kierowniczej gimnazjum. 

5. W przypadku określonym w ustępie powyższym organ uprawniony do odwołania jest 

obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku 

Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 

6. Tryb zwoływania, zasady działania i inne kwestie związane z funkcjonowaniem Rady 

Pedagogicznej ustala regulamin działania Rady Pedagogicznej uchwalony przez tę 

Radę. 

7. Rada Pedagogiczna zastępująca Radę Gimnazjum jest obowiązana zasięgnąć opinii 

rodziców w sprawach: 

1) projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

2) organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-09-2015&qplikid=1#P1A6
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8.  Nauczyciele wchodzący w skład Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie 

ujawniania spraw poruszanych na jej posiedzeniach, które mogą naruszać dobra 

osobiste uczniów lub ich rodziców (opiekunów prawnych), a także nauczycieli                        

i innych pracowników gimnazjum. 

 

 

§ 12. 

 

1. W gimnazjum działa Samorząd Uczniowski zwany dalej samorządem, który tworzą 

wszyscy uczniowie gimnazjum, a uczniowie poszczególnych klas należą do 

Samorządu Klasowego.  

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa Regulamin Samorządu 

Uczniowskiego uchwalony przez ogół uczniów. Organy samorządu są jedynymi 

reprezentantami uczniów. 

3. Opiekun Samorządu Uczniowskiego jest powoływany spośród nauczycieli 

pracujących w Publicznym Gimnazjum Nr 5, w drodze wyborów, przez ogół 

uczniów. 

4. Opiekun lub przewodniczący Samorządu Uczniowskiego dwa razy do roku 

przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności Radzie Pedagogicznej. 

 

  

                                                  § 13. 

 

1. W gimnazjum może być utworzona Rada Gimnazjum zgodnie z art.50. ust.1 ustawy         

o systemie oświaty. W przypadku braku Rady Gimnazjum jej zadania przejmuje Rada 

Pedagogiczna. 

 

                                                  § 14. 

  

1. W gimnazjum działa Rada Rodziców, będąca reprezentacją rodziców uczniów, którą 

tworzą przedstawiciele Rad Klasowych (po jednym z każdego oddziału). 

2. Na pierwszym spotkaniu rodziców w danym roku szkolnym, wyłania się w trybie 

głosowania tajnego trzyosobowe Rady Klasowe. 

3. Rada Rodziców uchwala Regulamin Rady Rodziców, który określa zasady tworzenia 

tego organu. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze Statutem Gimnazjum i innymi 

obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala Program 

Wychowawczy i Program Profilaktyki Szkoły. 

5. Rada Rodziców opiniuje projekt rocznego planu finansowego oraz program                                      

i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania. 

6. Rada Rodziców opiniuje wybrany zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i 

ćwiczeniowych. 

7. Rada Rodziców opiniuje dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

8. Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem Gimnazjum i Radą Pedagogiczną                            

w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i może występować do Rady 

Pedagogicznej lub Dyrektora Gimnazjum z wnioskami i opiniami we wszystkich 

sprawach gimnazjum. 

9. Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych  składek 

rodziców oraz innych źródeł. 
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10. Środki finansowe Rady Rodziców mogą być przekazywane na konto środków 

specjalnych gimnazjum z określeniem przeznaczenia np. na zakup sprzętu, pomocy 

naukowych, środków czystości itp. 

 

 

§ 15. 

 

1.  Rodzice mają prawo do: 

1) uzyskania od Dyrektora Gimnazjum oraz wychowawcy klasy informacji                            

o zadaniach gimnazjum oraz zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych                           

w gimnazjum podczas zebrań ogólnogimnazjalnych i klasowych, 

2) zapoznania z podstawowymi zapisami w Statucie Gimnazjum, 

3) zapoznania z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania zawartymi                        

w WSO, 

4) uzyskania informacji na temat swego dziecka w czasie zebrań z wychowawcą, dni 

otwartych szkoły, lub w innym wcześniej uzgodnionym czasie 

 

2. Szczegółowe informacje dotyczące współdziałania szkoły z rodzicami są zawarte              

w dokumencie "Formy współdziałania szkoły z rodzicami". 

 

 

                                                                      § 16. 

 

1. Wszystkie organy gimnazjum współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, 

wychowania młodzieży i rozwiązywania wszystkich istotnych problemów 

gimnazjum. 

2. Koordynatorem współdziałania organów gimnazjum jest Dyrektor Gimnazjum. 

3. Spory pomiędzy Dyrektorem Gimnazjum a innymi organami gimnazjum rozstrzyga,                  

w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący gimnazjum albo organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. 

 

 

Rozdział IV. 

Organizacja gimnazjum 
 

§ 17. 

       

  1.   Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Jego szczegółową organizację ustala Minister   

        Edukacji Narodowej. 

2. Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym 

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

dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia w szkole rozpoczynają się                                  

w najbliższy poniedziałek po dniu pierwszego września. 

 

 

§ 18. 

 

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

określa arkusz organizacyjny gimnazjum opracowany przez Dyrektora Gimnazjum,            

z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w  przepisach                          
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w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz 

organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący gimnazjum do dnia 30 maja 

danego roku. 

2. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę 

pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, 

ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych 

przez organ prowadzący gimnazjum. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor Gimnazjum,                               

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład 

zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. 

 

§ 19. 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział. 

2. Liczba uczniów w oddziale wynosi 28 – 30 osób.  

3. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym w gimnazjum ogólnodostępnym powinna 

wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. 

4. Liczba uczestników  kół zainteresowań wynosi od 5 – 15 uczniów. 

5. Liczba uczestników  zajęć wyrównawczych wynosi od 1 – 8 uczniów. 

 

 

§ 20. 

 

1. W celu realizacji zadań dydaktycznych gimnazjum korzysta z pracowni 

przedmiotowych, biblioteki i z sali gimnastycznej. 

2. Regulamin korzystania z poszczególnych pracowni przedmiotowych opracowuje 

nauczyciel przedmiotu. 

3. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych informacji w zakresie nauczania, 

wychowania oraz opieki nie mogą być pobierane od nich opłaty. 

 

§ 21 

  

 1. Zajęcia w szkole prowadzone są:  

1) w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się 

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

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć , o ile będzie to 

wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej,  

2) w grupach  tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad 

podziału na grupy , opisanych w niniejszym Statucie, 

3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu 

edukacyjnego:  zajęcia z języków obcych, religii, etyki, przedmiotów  

zawodowych dla danych specjalizacji zawodowych, zajęcia realizowane                           

w zakresie rozszerzonym, zajęcia WF-u, zajęcia artystyczne, techniczne,  

4) w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów 

edukacyjnych: zajęcia z j. obcego, specjalistyczne z WF-u, zajęcia artystyczne, 

techniczne, z edukacji dla bezpieczeństwa, 

5) w toku nauczania indywidualnego, 

6) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania, 

7) w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą, 
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8) w formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia 

wyrównawcze, inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

9) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej                        

w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej 

klasy w cyklu kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: 

edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, 

wychowania fizycznego  ( 2 godz.), 

10) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: 

obozy naukowe, wycieczki  turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, 

wymiany międzynarodowe, obozy szkoleniowo- wypoczynkowe w okresie ferii 

letnich.   

2. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić 

proces    

    dydaktyczny o inne formy zajęć. 

3. Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur oddziałowych, międzyoddziałowych                            

i międzyklasowych dokonuje Dyrektor Gimnazjum na podstawie ustaleń przyjętych 

przez Prezydenta Miasta Białegostoku na dany rok szkolny. 

4. W pierwszym tygodniu września każdego  roku szkolnego przeprowadza się 

sprawdzian kompetencyjny z języka nowożytnego. Na podstawie jego wyników 

dokonuje się tworzenia grup oddziałowych i międzyoddziałowych o określonym 

poziomie znajomości języka. 

5.  Dopuszcza się łączenie dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego                         

     z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia w okresie nie dłuższym 

niż 4 tygodnie. 

6. Na zajęciach edukacyjnych z  informatyki dokonuje się podziału na grupy                               

w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, z tym, że liczba uczniów w grupie nie 

może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej. 

7.  Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych  z języków obcych, w grupach o różnym 

stopniu zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach 

oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych liczących nie więcej niż 24 

uczniów.  

8. Podczas zajęć edukacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa, obejmujących 

prowadzenie  ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dokonuje się podziału 

na grupy  w oddziale liczącym więcej niż 30 osób , na czas prowadzenia ćwiczeń. 

9.  Oddziały liczące mniej niż 30 osób mogą być dzielone na grupy na czas ćwiczeń                  

z zakresu udzielania pierwszej pomocy za zgodą organu prowadzącego. 

10. W oddziałach integracyjnych podczas ćwiczeń,  dokonuje się podziału na grupy,                    

z tym, że grupa nie powinna liczyć mniej niż 5 osób. 

11. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach oddziałowych, 

międzyoddziałowych lub międzyklasowych liczących nie więcej niż 26 osób. 

12. Zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone oddzielnie dla dziewcząt                       

i chłopców. 

13. Na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jeżeli z programu wynika 

konieczność prowadzenia ćwiczeń na więcej niż połowie godzin obowiązkowych 

zajęć w tym laboratoryjnych( biologia, fizyka,  chemia ) dokonuje się podziału na 

grupy, jeżeli oddział liczy 31 uczniów i więcej. 

14. Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców ( prawnych opiekunów)  szkoła 

organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami. 

15. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia                        

z zakresu wychowania do życia w rodzinie. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału                     
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w zajęciach, o których mowa, jeżeli jego rodzice ( prawni opiekunowie) zgłoszą 

dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach. 

16. Zajęcia te nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

 

 

§ 22. 

 

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

zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy 

nauczyciela, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy 

gimnazjum oraz rodzice uczniów. 

3. Prawa i obowiązki czytelników określa Regulamin biblioteki szkolnej. 

4. Biblioteka jest czynna według harmonogramu ustalonego przez nauczyciela 

bibliotekarza i zatwierdzonego przez Dyrektora Gimnazjum. 

5. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie            

z organizacją roku szkolnego. 

6. Czas pracy nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy. 

7. Zadania nauczyciela bibliotekarza: 

 1)  udostępnianie książek i innych źródeł informacji uczniom, rodzicom                                    

i pracownikom  szkoły, 

       2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią 

informacyjną, 

          3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie                    

i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

       4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną                                       

i społeczną, 

       5) gromadzenie, wypożyczanie, udostępnianie uczniom podręczników i materiałów 

edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych 

a) komplet podręczników wypożycza rodzic, kwituje odbiór i zobowiązuje się do 

zwrotu w dobrym stanie, 

b) w przypadku zgubienia, zniszczenia podręcznika rodzic zobowiązuje się do 

zwrotu kosztów zakupu. 

 

 

Rozdział  V. 

Ocenianie wewnątrzszkolne 

 

§ 22a 

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu 

oraz postępach  w tym zakresie,  

2) udzielanie wskazówek uczniowi do samodzielnego planowania własnego 

rozwoju, 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

4) udzielanie pomocy w nauce poprzez przekazywanie informacji o tym co zrobił 

dobrze i jak powinien się dalej uczyc, 
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5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno- wychowawczej, 

6) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o 

postępach, trudnościach w nauce  i zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach 

ucznia. 

 

2.    Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,  

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

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

informacji  o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

 

 

§ 22 b 

 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności                       

w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, 

określonych w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów 

nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych. 

 

Wymagania edukacyjne 

 

§ 22 c 

 

1. Przyjmuje się ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne jako 

podstawę do tworzenia przedmiotowych     systemów oceniania 

2. Wymagania na poszczególne stopnie dla odpowiednich przedmiotów ustalone są 

według następujących kryteriów: 

1) Wymagania na stopień dopuszczający obejmują elementy treści nauczania: 

a) niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu, 

   b) potrzebne w życiu. 

  2) Wymagania  na stopień dostateczny obejmują elementy treści nauczania: 
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  a)  najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu, 

  b)  łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego, 

  c)  często powtarzające się w programie nauczania, 

  d)  dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, 

  e)  określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań              

 zawartych   w podstawach programowych, 

    f) głównie proste, uniwersalne umiejętności przydatne w życiu, w mniejszym         

 zakresie wiadomości. 

3) Wymagania  na stopień dobry obejmują elementy treści: 

 a)   przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego      

       przedmiotu i innych przedmiotów szkolnych, 

 b)  użyteczne w szkolnej i poza szkolnej działalności, 

      c)  o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach           

  programowych, 

      d) wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych wg     

 wzorów (przykładów) znanych z lekcji i podręcznika. 

4) Wymagania  na stopień bardzo dobry obejmują pełny zakres treści określonych 

programem nauczania. Są to treści: 

a) złożone, trudne, ważne do opanowania, 

b) wymagające korzystania z różnych źródeł, 

c) umożliwiające rozwiązywanie problemów, 

d) pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym, 

e) pełne opanowanie programu nauczania. 

5)Wymagania  na stopień celujący obejmują treści: 

a) stanowiące efekt samodzielnej i twórczej pracy ucznia, 

b) wynikające z indywidualnych zainteresowań, 

c) zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych. 

 

6) Uczeń nie spełniający powyższych wymagań otrzymuje stopień      

niedostateczny. 

3. Szczegółowe wymagania z przedmiotów na poszczególne stopnie, formy 

sprawdzania osiągnięć uczniów oraz ich częstotliwość zawarte są w 

przedmiotowych zasadach oceniania. 

4. Nauczyciele są obowiązani dostosować wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia wskazanych 

przez publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 

5. Wymagania dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce (w tym 

uczniowie posiadający orzeczenia i opinie o potrzebie kształcenia specjalnego i 

objęci nauczaniem indywidualnym), są zgodne z zaleceniami poradni 

pedagogiczno- psychologicznej i w miarę możliwości  dostosowane do 

rzeczywistych możliwości tych uczniów. 

6. Każdy nauczyciel na pierwszej godzinie lekcyjnej w danym roku szkolnym 

zapoznaje uczniów  z wymaganiami na poszczególne stopnie z prowadzonego 

przedmiotu. 

 

7. Każdy wychowawca na pierwszym zebraniu rodzicielskim informuje rodziców, 

że wymagania na poszczególne stopnie szkolne z wszystkich przedmiotów są 

dostępne u nauczyciela przedmiotu. 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia 
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§ 22 d 

 

1. Wiadomości i umiejętności uczniów są sprawdzane za pomocą następujących form i 

narzędzi: 

1)  praca klasowa 

2) kartkówka  

3) odpowiedź ustna 

4) praca domowa 

5) praca pozalekcyjna, np. konkursy, olimpiady, zawody sportowe 

6) praca dodatkowa 

7) praca w grupie 

8) notatki w zeszycie 

9) aktywność  

10) egzaminy próbne wewnątrzszkolne w klasach III oraz sprawdziany 

wewnątrzszkolne w klasach I i II  

11) projekt edukacyjny  

 

2. Zasady sprawdzania wiedzy i umiejętności. 

1) Prace klasowe – obejmują duże partie materiału, ocena wystawiona na jej 

podstawie ma największy wpływ na ocenę okresową. 

Zasady przeprowadzania: 

 a) Uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac 

 klasowych oraz zakres sprawdzanych wiadomości i umiejętności 

 b) W ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną pracę klasową, 

 w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy. 

 c) Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia pracy kontrolnej w ciągu 

 dwóch tygodni od jej napisania (prace stylistyczne z języka polskiego 3 

 tygodnie), pokazania jej uczniom i omówienia. 

2) Kartkówki – obejmują materiał z kilku lekcji. 

Zasady przeprowadzania: 

 a)Uczeń ma prawo znać terminy kartkówek dotyczących więcej niż trzech 

 lekcji oraz zakres sprawdzanego materiału. 

 b) Kartkówki z trzech ostatnich lekcji nie muszą być zapowiedziane. 

3)  Odpowiedzi ustne  

4) Uczeń może zgłosić brak pracy domowej lub nieprzygotowanie od 1 do 3 razy  

w półroczu, z wyłączeniem stycznia i czerwca, bez konsekwencji oceny 

niedostatecznej. Każde kolejne nieprzygotowanie to ocena niedostateczna. Ilość 

nieprzygotowań ustala nauczyciel w PZO, jest ona uzależniona od liczby godzin 

danego przedmiotu w tygodniu. 

5)  Za pracę pozalekcyjną uczeń może otrzymać ocenę cząstkową, pochwałę, 

nagrodę   itp. 

            Za udział w konkursie przedmiotowym/innym uczeń może uzyskać cząstkową 

ocenę: 

celującą - gdy uzyskał 100%-90% punktów, 

bardzo dobrą - gdy uzyskał 89%-70% punktów, 

dobrą - gdy uzyskał 69%-50% punktów. 

6) Prace dodatkowe, praca w grupie, aktywność są oceniane zgodnie z PZO 

7) Egzaminy próbne wewnątrzszkolne w klasach III oraz sprawdziany 

wewnątrzszkolne w klasach I i II – wyniki są informacją o stanie wiedzy dla 

ucznia, nauczyciela i rodziców. Oceniamy je przeliczając ilość uzyskanych 
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punktów  z poszczególnych przedmiotów na oceny, stopnie wpisujemy do 

dziennika. 

 

 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia 

§ 22 e 

 

 1. Wszyscy uczniowie oceniani są według tych samych kryteriów i wymagań 

edukacyjnych wynikających z programów nauczania (oprócz tych, którzy mają pisemną 

opinię PPP o dostosowaniu wymagań). 

 

 2. Oceny bieżące, śródroczne i roczne klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się             

w stopniach wg następującej skali: 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

3. Stopnie z prac pisemnych ustala się zgodnie z punktacją :  

   

    100% punktów – 96% punktów – celujący                                                                                                                          

       95% punktów – 86% punktów – bardzo dobry  

       85% punktów – 70% punktów – dobry 

       69% punktów – 50% punktów – dostateczny 

                                        49% punktów – 30% punktów – dopuszczający 

                                        29% punktów –  0%  punktów – niedostateczny 

 

4. Oceny klasyfikacyjne semestralne i roczne są wystawiane w oparciu o średnią ważoną 

ocen cząstkowych.  

 1 ) Przy ustalaniu oceny semestralnej i końcoworocznej nauczyciel bierze pod 

 uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów działalności według  następującej 

 kolejności i wag:  

 

Współczynnik 

ważności oceny (W) 

Ocena uzyskana za:  

Grupa I  3  - prace klasowe (z całego działu lub semestru)  

- prace stylistyczne 

- konkursy przedmiotowe, artystyczne, sportowe 

- nagminne nieprzygotowania (czwarta niedostateczna i więcej) 

Grupa II  2  - kartkówki  

- dyktanda 

- egzamin próbny 

- sprawdzian wewnątrzszkolny  

- odpowiedzi ustne  

- prace długoterminowe (projekty), prezentacje  

Stopień 
Skrót 

literowy 

Oznaczenie 

cyfrowe 

celujący cel 6 

bardzo dobry bdb 5 

dobry db 4 

dostateczny dst 3 

dopuszczający dop 2 

niedostateczny ndst 1 



 

 

 

20 

- prace wynikające z indywidualnych zainteresowań ucznia 

Grupa III  1  - aktywność na lekcji  

- prace domowe  

- praca w grupie  

- praca dodatkowa 

- notatki w zeszycie 

- oceny niedostateczne za trzykrotnie zgłoszone  

nieprzygotowanie do lekcji lub niezgłoszenie  

(zatajenie) nieprzygotowania do lekcji  

- inne konkursy ( nieprzedmiotowe) 

 

2) Przy ustalaniu oceny semestralnej i końcoworocznej nauczyciel muzyki, plastyki oraz 

zajęć artystycznych bierze pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów 

działalności według następującej kolejności i wag: 

 

Współczynnik 

ważności oceny (W) 

Ocena uzyskana za:  

Grupa I  3  -sprawdziany z historii sztuki, historii muzyki 

-prace plastyczne nagrodzone w konkursach 

-konkurs przedmiotowy 

-prace plastyczne( ćwiczenie trudne)          

-aktywna działalność pozalekcyjna ( np. udział w akademiach  

szkolnych, reprezentowanie szkoły na zewnątrz, udział w  konkursach) 

Grupa II  2  -prace plastyczne 

-zadania praktyczne 

- kartkówki 

-odpowiedzi ustne 

-praca na lekcji (ćwiczenie plastyczne, krzyżówki ...,) 

-aktywność muzyczna na zajęciach (śpiew , gra nainstrumentach) 

-prace długoterminowe (prezentacje, projekty, opis dzieła  sztuki, 

recenzje z wystaw i koncertów) 

Grupa III  1   - aktywność na lekcji  

 - prace domowe 

 -praca w grupie 

 -praca dodatkowa 

 -notatki w zeszycie 

 -oceny niedostateczne za trzykrotnie zgłoszone nieprzygotowanie do 

lekcji lub niezgłoszenie ( zatajenie) nieprzygotowania do lekcji 

 

 

3) Przy ustalaniu oceny semestralnej i końcoworocznej nauczyciel  wychowania 

fizycznego bierze pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów działalności 

według następującej kolejności i wag: 

 

Współczynnik 

ważności oceny (W) 

Ocena uzyskana za:  

Grupa I  3  - prowadzenie rozgrzewki  

- aktywność na lekcji 
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- aktywność pozalekcyjna sportowa  

Grupa II  2  - sprawdzian praktyczny (sprawdzian umiejętności uczonych 

elementów) 

- osiągnięcia w zawodach sportowych 

- aktywny udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych 

- wiadomości (edukacja zdrowotna, przepisy gry ZGS, ciekawostki i 

nowinki z zakresu rekreacji ruchowej)  

Grupa III  1  - testy ze sprawności motorycznej 

 

 

4 )Wagi ocen z obszarów działalności ucznia innych niż wymienione powyżej, są 

określone w PZO. 

5) Ocena obliczana będzie według następującej formuły i jest oceną wyjściową do 

wystawienia oceny semestralnej.  
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O – ocena semestralna  

W n – waga oceny cząstkowej  

O n – ocena cząstkowa (danej wagi)  

 

5) Średnia ocen na poszczególne oceny szkolne:  

- ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią poniżej 1,70  

- ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią pomiędzy 1,70 ÷ 2,69  

- ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią pomiędzy 2,7 ÷ 3,69  

- ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią pomiędzy 3,7 ÷ 4,69  

- ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią pomiędzy 4,7 ÷ 5,39  

- ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią powyżej 5,4  

     

5.W dzienniku lekcyjnym oceny bieżące wystawia się za pomocą oznaczenia cyfrowego, 

oceny śródroczne pełnym słowem lub skrótem literowym, oceny końcoworoczne 

pełnym słowem. W arkuszu ocen oceny wystawia się pełnym słowem. 

6. Ocenianie ma charakter ciągły, a stopnie bieżące wystawiane są systematycznie,  

  zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania. 

7. Z przedmiotu o wymiarze:  

1) 1 godzina tygodniowo – uczeń powinien otrzymać co najmniej 4 oceny cząstkowe, 

2) 2-3 godziny tygodniowo – co najmniej 5 ocen cząstkowych, 

3) 4 i więcej godzin tygodniowo – co najmniej 10 ocen cząstkowych. 

4) Powyższe ustalenia dotyczą jednego okresu 

8. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

9. Na ocenę osiągnięć edukacyjnych ucznia nie ma wpływu jego zachowanie, wygląd, 

światopogląd, pozycja społeczna rodziców i wcześniejsze osiągnięcia szkolne. 

10. Oceny są jawne dla uczniów i rodziców i na ich prośbę powinny być uzasadnione 

przez nauczyciela przedmiotu. 

11. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace klasowe, 

egzaminy próbne, sprawdziany wewnątrzszkolne, egzaminy klasyfikacyjne oraz 
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poprawkowe uczeń i jego rodzice otrzymują  do wglądu w terminie i miejscu 

wskazanym przez Dyrektora. Dokumentacji nie można fotografować, kserować i 

wynosić poza obręb szkoły. 

12. Brak uczniowskiego wyposażenia (np. zeszytu, przyborów, stroju) może obniżyć 

ocenę końcową wyłącznie w sytuacjach nagminnie powtarzających się wynikających 

ze złej woli ucznia, wtedy gdy uniemożliwia to pracę ucznia na lekcji. 

13. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki będzie 

brany pod uwagę    w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia i wywiązywanie 

się  z obowiązków wynikających  ze specyfiki zajęć. 

14.  Ustalając ocenę z wychowania fizycznego będzie brana pod uwagę systenatycznośc 

udziału ucznia w zajęciach oraz jego aktywnośc w działaniach podejmowanych przez 

szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

15. Uczniowie z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym otrzymują bieżące śródroczne i roczne oceny opisowe z zajęć 

edukacyjnych. 

16. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się  „ 

zwolniony”. 

17. Uczeń może być zwolniony przez dyrektora z wykonywania określonych ćwiczeń 

fizycznych, na podstawie opinii wydanej przez lekarza na czas określony w opinii. 

Nauczyciel dostosowuje wymagania niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny 

klasyfikacyjnej. 

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

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się  „zwolniony”.  

19. Projekty edukacyjne mogą być nagradzane oceną cząstkową z przedmiotu 

powiązanego tematycznie z projektem. Ocena za udział w projekcie edukacyjnym ma 

wpływ na ocenę zachowania ucznia. 

20. a)   Zajęcia wychowania do życia w rodzinie( WDŻ) nie podlegają ocenie i nie mają 

 wpływu na promocję ucznia  do klasy programowo wyższej ani na ukończenie 

 szkoły przez ucznia. 

b)  Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach WDŻ, jeżeli jego rodzice 

 (prawni opiekunowie) zgłoszą Dyrektorowi Gimnazjum w formie pisemnej 

 rezygnację ze swojego udziału w zajęciach. 

c)  Na świadectwach szkolnych nie odnotowuje się udziału ucznia w zajęciach 

 wychowania do życia w rodzinie. 

 

Zasady poprawiania bieżących stopni szkolnych 

§ 22 f 

 

1. Spośród ocen cząstkowych poprawia się stopnie z prac klasowych,  z wyłączeniem 

prac stylistycznych i dyktand z języka polskiego 

2.  Prace klasowe są obowiązkowe, jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może ich 

napisać z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od powrotu 

do szkoły. Jeżeli tego nie zrobi w wyznaczonym terminie pisze zaległą pracę  na 

dowolnej godzinie po okresie dwóch tygodni, bez wcześniejszego zapowiadania jej 

przez nauczyciela. 

 

3.  Poprawa pracy klasowej jest dobrowolna i odbywa się poza lekcjami,  w ciągu dwóch 

tygodni od rozdania prac w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Uczeń pisze ją 

tylko raz a uzyskana ocena zostaje wpisywana do dziennika. Z poprawy pracy 
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klasowej uczeń może uzyskać każdy stopień ze skali ocen. Przy wystawianiu ocen pod 

uwagę bierze się stopień otrzymany z poprawy. 

 

 

Dokumentowanie osiągnięć uczniów 

§ 22 g 

 

1. Szkoła prowadzi dziennik elektroniczny oraz arkusze ocen, w których dokumentuje się 

 osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym.  

2  Nauczyciel gromadzi  prace pisemne (podsumowujące dział) z danego roku szkolnego  

 w szkole do zakończenia okresu egzaminów poprawkowych i odwołań. 

3. Wszystkie nagrody i wyróżnienia, kary, nagany wychowawca odnotowuje w dzienniku 

 elektronicznym.  

4. Na świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia 

 odnotowuje się sukcesy ucznia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz 

 osiągnięcia sportowe i artystyczne.  

5.W przypadku niewłaściwego wywiązywania się ucznia z obowiązków szkolnych na 

 wniosek Rady Pedagogicznej mogą zostać uchylone przywileje związane z 

 ocenianiem:  

 1)zgłaszanie nieprzygotowania do zajęć lekcyjnych,  

 2) możliwość poprawiania niekorzystnych ocen z prac pisemnych. 

 

Ogólne zasady klasyfikowania uczniów 

§ 22 h 

 

1. Klasyfikacja uczniów odbywa się dwa razy w ciągu roku szkolnego:  

1)   klasyfikacja śródroczna – przed zakończeniem pierwszego okresu,  

2)klasyfikacja roczna – przed zakończeniem roku szkolnego. 

 

2. Klasyfikacja śródroczna (roczna) polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych  

 ucznia w danym okresie (roku szkolnym) z zajęć edukacyjnych określonych w 

 szkolnym planie nauczania i zachowania oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych 

 oraz ocen  zachowania. 

 

3. Śródroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie ma bezpośredniego  

    wpływu na promocję do klasy programowo wyższej. 

 

4. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

 prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a ocenę  klasyfikacyjną   

 zachowania  wychowawcy klasy. 

 

Procedury klasyfikowania uczniów 

§ 22 i 

 

1. Na miesiąc  przed planowanym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują uczniów o 

przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych a 

wychowawcy klasy informują uczniów o przewidywanych ocenach 

klasyfikacyjnych  zachowania.  
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2. Przewidywane oceny wstawiane są przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym w 

rubryce oceny okresowe lub roczne.  

3. Wychowawca informuje rodziców o przewidywanych klasyfikacyjnych rocznych 

ocenach z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej klasyfikacyjnej rocznej ocenie 

zachowania w czasie Dnia Otwartego (termin ustala się na około 4 tygodnie przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej). 

4. Informację o ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych oraz nagannej zachowania  

przekazuje się uczniom i ich  rodzicom (opiekunom prawnym) na 4 tygodnie przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

5.    Uzyskanie oceny śródrocznej  i rocznej wyższej o jeden stopień niż przewidywana  

jest możliwe gdy uczeń   spełnia następujące  warunki: 

a) jego stopnie cząstkowe wskazują na możliwość takiej poprawy  

b) systematycznie pracuje (prowadzi zeszyt, odrabia prace domowe, jest 

pozytywnie aktywny na lekcjach) 

c) nieobecności na lekcjach są usprawiedliwione 

d) zaliczył partię materiału wyznaczoną przez nauczyciela na ocenę o jaką się 

ubiega. 

6.    Uzyskiwanie oceny śródrocznej i rocznej wyższej o jeden stopień niż przewidywana 

odbywa się według   ustalonego   trybu: 

             a) uczeń zgłasza do nauczyciela chęć poprawy przewidywanej oceny 

              b) jeżeli uczeń spełnia warunki a i b z pkt 5 nauczyciel wyznacza partię 

materiału do zaliczenia w ciągu tygodnia 

             c) jeżeli uczeń zaliczy materiał na ocenę o jaką się ubiegał, to ocena 

klasyfikacyjna będzie o stopień wyższa od przewidywanej. 

7. Ostateczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych przedmiotów i zachowania 

nauczyciele wystawiają  na   trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej. 

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

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia                           w 

szkolnym planie nauczania. 

9. Jeżeli uczeń opuścił ponad 50% danych zajęć edukacyjnych, ale posiada 

wystarczającą liczbę ocen cząstkowych do  ustalenia mu oceny klasyfikacyjnej z tych 

zajęć, to można klasyfikować tego ucznia bez przeprowadzania egzaminu 

klasyfikacyjnego. 

10. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

11. Procedury postępowania w przypadku gdy:  

a) uczeń i rodzić nie zgadzają się z ustaloną oceną 

b) uczeń ma ustaloną ocenę niedostateczną 

c) uczeń jest nieklasyfikowany 

Uczeń i rodzic nie 

zgadzają się z ustaloną 

oceną. Ocena 

wystawiona jest 

niezgodnie z 

przepisami prawa. 

Rodzic składa podanie do 

Dyrektora Gimnazjum o 

przeprowadzenie 

sprawdzianu wiadomości 

nie później niż dwa dni 

robocze od zakończenia 

zajęć. 

Po pozytywnym 

rozpatrzeniu podania 

uczeń pisze sprawdzian 

wiadomości. 

Uczeń uzyskuje na 

świadectwie ocenę 

wyższą. 
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11. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i 

finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą 

roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu 

przedmiotowego uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą 

końcową ocenę klasyfikacyjną. 

 

  

Egzamin klasyfikacyjny 

§ 22 j 

 

1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności  może  zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

2. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej 

lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może 

wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program 

nauki, 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia  spełniającego obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych takich jak: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz 

dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

5. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą 

zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania. 

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala Dyrektor Gimnazjum z uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami). 

 

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z 

zastrzeżeniem. 

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

fizycznego  ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4  pkt.1 

przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez 

Uczeń ma ustaloną 

ocenę niedostateczną. 

Rodzic składa podanie do 

Dyrektora Gimnazjum o 

przeprowadzenie 

egzaminu poprawkowego 

w terminie do rady 

podsumowującej. 

Po pozytywnym 

rozpatrzeniu podania 

uczeń zdaje egzamin 

poprawkowy w sierpniu. 

Uczeń uzyskuje na 

świadectwie ocenę 

z egzaminu. 

Uczeń jest 

niesklasyfikowany. 

Rodzic składa podanie do 

Dyrektora Gimnazjum o 

przeprowadzenie 

egzaminu 

klasyfikacyjnego terminie 

do rady klasyfikacyjnej. 

Po pozytywnym 

rozpatrzeniu podania 

uczeń zdaje egzamin 

klasyfikacyjny przed radą 

podsumowującą 

Uczeń uzyskuje na 

świadectwie ocenę 

z egzaminu. 
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Dyrektora Gimnazjum nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 

edukacyjnych. 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki poza szkołą, przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Gimnazjum, 

który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub 

obowiązku nauki poza szkołą. 

11. W skład komisji wchodzą: 

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

kierownicze - jako przewodniczący komisji; 

2)  nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 

odpowiedniej klasy. 

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, oraz 

jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń 

może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów 

- rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

14. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena 

ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego, z zastrzeżeniem art.44m ust.1 ustawy.  

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.  

15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

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

4) imię i nazwisko ucznia, 

5) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

6) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

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

odpowiedziach ucznia.  

17. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

 

Egzamin poprawkowy 

§ 22 k 

 

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

niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.  

2. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. 

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem 

egzaminu  z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz 

wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę 

ćwiczeń praktycznych. 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Gimnazjum w ostatnim 

tygodniu ferii letnich. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=14-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=14-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=14-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=14-08-2015&qplikid=1#P1A6
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5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Gimnazjum 

w następującym składzie:  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – 

jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 

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

członek komisji. 

6. Komisja ustala tryb egzaminu oraz pytania egzaminacyjne. 

7. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w 

pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Gimnazjum powołuje jako osobę 

egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z 

tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje  w 

porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:  

1) skład komisji,  

2) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin 

3) imię i nazwisko ucznia, 

4) termin egzaminu,  

5) pytania egzaminacyjne,  

6) wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.  

9. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. 

10. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

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

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym  przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

12. Ocena, jaką uczeń uzyskał w wyniku egzaminu poprawkowego, jest jego ostateczną 

oceną klasyfikacyjną. 

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

programowo wyższej  i powtarza klasę. 

13. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum Rada Pedagogiczna może 

jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo 

wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są 

zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

14. Uczeń, który nie ukończył gimnazjum nie otrzymuje świadectwa. 

 

 

 

 

 

 

Procedura postępowania w przypadku niezgodności z przepisami prawa trybu ustalenia 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

§ 22 l 

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić  zastrzeżenie do 

Dyrektora Gimnazjum, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 
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edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania  tej oceny. 

2. Zastrzeżenie wraz z uzasadnieniem powinno być zgłoszone w formie pisemnej w  

terminie do 2 dni roboczych od zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

3. Dyrektor Gimnazjum przeprowadza postępowanie wyjaśniające. 

4. W przypadku nie stwierdzenia nieprawidłowości zastrzeżenie zostaje oddalone.  

5. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej 

oceny, Dyrektor Gimnazjum powołuje komisję w celu przeprowadzenia sprawdzianu 

wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

danych zajęć edukacyjnych. 

6. Termin sprawdzianu ustala Dyrektor Gimnazjum po uzgodnieniu z uczniem i jego 

rodzicami nie później niż do 14 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno 

wychowawczych. 

7. W skład komisji wchodzą:  

1) Dyrektor Gimnazjum (lub jego zastępca)- jako przewodniczący komisji,  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,  

3) dwóch nauczycieli z danej szkoły prowadzących takie same zajęcia 

edukacyjne.  

8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w 

pracy komisji na własną prośbę lub  w innych, szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Gimnazjum powołuje innego 

nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. 

9. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych na 

podstawie przeprowadzonego sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia.   

10. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest 

ostateczna i nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

11. Z prac komisji sporządza się protokół, który jest załącznikiem do arkusza ocen 

ucznia  zawierający w szczególności: 

1) skład komisji, 

2) imię i nazwisko ucznia, 

3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin 

4) termin posiedzenia komisji, 

5) wynik głosowania, 

6) ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem. 

12. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

Ocenianie zachowania uczniów 

§ 22 m 

 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, 

 nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

 współżycia społecznego  i norm etycznych.  

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich  

 rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach 

 oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana 

 rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi 

 nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania  

3. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca zgodnie z procedurą  

4.  Procedura wystawiania klasyfikacyjnej oceny zachowania: 
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 1) śródrocznej 

     a) wychowawca wystawia propozycję, 

                b)  zasięgnięcie opinii nauczycieli, 

                c) opinia klas , 

                d) opinia ocenianego ucznia, 

                e) wystawienie oceny przez wychowawcę. 

 2) rocznej 

 a)  Uczeń, który chce mieć ocenę wyższą na koniec roku szkolnego, na 

 początku II okresu zgłasza się do wychowawcy. 

      b)   Wychowawca wraz z uczniem ustala listę działań, które powinien podjąć  

  uczeń, aby otrzymać wyższą ocenę zachowania na koniec roku szkolnego. 

      c)   Wychowawca monitoruje podjęte działania, w razie potrzeby kontaktuje   

             się z rodzicami. 

      d)   Wychowawca stosuje procedurę wystawiania oceny jak w punkcie 4.1) z    

            uwzględnieniem udziału ucznia w projekcie. 

       e)  Poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanej rocznej ocenie  

  klasyfikacyjnej zachowania. 

 3)  Wychowawca zastrzega sobie prawo zmiany oceny w przypadkach   

       uzasadnionych naruszeń regulaminu szkoły, bądź znaczącej poprawy      

     zachowania  ucznia. 

5.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora 

 Gimnazjum, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

 ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

 Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć 

 dydaktyczno-wychowawczych. 

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  

 1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,  

 2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły   

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

 1) wywiązanie się z obowiązków ucznia,  

 2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,  

 3) dbałość o honor i tradycję szkoły,  

 4) dbałość o piękno wymowy ojczystej,  

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

 6) okazywanie szacunku innym osobom.  

8. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono  

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 

zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii Publicznej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym Publicznej Poradni Specjalistycznej.  

9. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej  

skali: 

1) wzorowe 

2) bardzo dobre  

3) dobre 

4) poprawne 

5) nieodpowiednie 

6) naganne 

10. Uczeń jest zobowiązany do usprawiedliwienia nieobecności w szkole do pierwszej 

 godziny wychowawczej po zakończeniu absencji.  
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11. W przypadku ucieczki zbiorowej obniża się ocenę zachowania o jedną.  

12.W przypadku podejrzenia, że uczeń przebywający na terenie szkoły jest pod wpływem 

 alkoholu lub środków psychoaktywnych, należy wezwać rodziców i w ich 

 obecności sporządzić protokół. W przypadku nie przyznania się do picia alkoholu 

 lub brania środków psychoaktywnych, należy wezwać policję.  

 Uczniowi po udowodnieniu winy / tj. picia alkoholu, brania środków 

 psychoaktywnych/ obniża się ocenę ze sprawowania do najniższej.  

13. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest   

 ostateczna, z zastrzeżeniem w przypadku stwierdzenia, że ocena ta została  ustalona  

 niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. 

14. Ocenę zachowania ustala się wg. następujących kryteriów:  

 1) Ocena wzorowa. 

 a)   Wyróżnia się zaangażowaniem na rzecz szkolnej wspólnoty(koła   

  zainteresowań, imprezy, wystawy, samorząd, akademie). 

 b)   Wytrwale dąży do przezwyciężania trudności w nauce, dba o rozwój  

  własnych zainteresowań.  

      c)    W pełni przestrzega regulaminu szkoły w zakresie stroju, braku makijażu, 

           wywiązywania się z obowiązków ucznia, wywiązywania się z obowiązków            

dyżurnego, terminowego usprawiedliwiania nieobecności (nie powinien 

mieć godzin nieusprawiedliwionych), dopuszcza się sporadyczne, 

uzasadnione spóźnienia na lekcje.  

     d)  Godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz (konkursy, olimpiady, zawody  

           sportowe) i osiąga bardzo dobre wyniki-rezultaty lub inicjuje działania na  

            rzecz środowiska lokalnego, osób potrzebujących (działalność      

            charytatywna).  

     e)   Zawsze jest wzorem w przestrzeganiu norm społecznych, wyróżnia się         

            kulturalnym sposobem bycia i dbałością o kulturę języka.  

     f)   Swoją postawą buduje autorytet grupy, klasy, szkoły, systematycznie  

           punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne.  

     g)   Przejawia szacunek dla wartości i praw wszystkich ludzi, unika uprzedzeń.  

     h)   Staje w obronie słabszych i pokrzywdzonych  

     i)   Chętnie pomaga uczniom potrzebującym pomocy (pomoc koleżeńska w  

           grupie).  

Uczeń może nie spełnić 3 warunków, ale żadna jego postawa nie może być zaliczona do 

oceny dobrej, poprawnej, nieodpowiedniej, nagannej, a tylko jedna do bardzo dobrej (nie 

dotyczy godzin nieusprawiedliwionych).  

 

 2) Ocena bardzo dobra.  

a) Uczeń systematycznie i uczciwie wypełnia obowiązki szkolne, 

przestrzega regulaminu szkoły w zakresie Stroju, braku makijażu, 

wywiązywania się z obowiązków ucznia, wywiązywania się z 

obowiązków dyżurnego, terminowego usprawiedliwiania nieobecności 

( nie powinien mieć godzin nieusprawiedliwionych), dopuszcza się 

sporadyczne, uzasadnione   spóźnienia na lekcje.                                               

  b) Potrafi współpracować w grupie, kulturalnie negocjować, wypełnia  

      podjęte zobowiązania.  

  c) Dba o zdrowy styl życia (nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie  

      zażywa narkotyków, substancji psychoaktywnych), higienę   

      osobistą i estetykę wyglądu. 
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  d) Cieszy się dobrą opinią wśród kolegów jak i grona pedagogicznego i  

      pracowników szkoły. 

  e) Aktywnie uczestniczy w różnorodnych działaniach na rzecz klasy,  

     szkoły. Bierze udział w konkursach, zawodach sportowych. 

Uczeń może nie spełniać 2 warunków, ale żadna jego postawa nie może być zaliczona do  

oceny poprawnej, nieodpowiedniej, nagannej, a tylko jedna do dobrej. 

 

   3) Ocena dobra.  

      a) Uczeń systematycznie wypełnia obowiązki szkolnie, przestrzega regulaminu 

         szkoły w zakresie stroju, wywiązywania się z obowiązków ucznia,        

         wywiązywania się z obowiązków dyżurnego, terminowego       

         usprawiedliwiania nieobecności.   

      b)Wytrwale uczy się i samodzielnie dąży do przezwyciężania trudności w  

         nauce.  

      c) Przestrzega norm i zasad współżycia społecznego. Stara się wypełniać  

          podjęte zobowiązania. Potrafi współpracować w grupie rówieśniczej. 

       d) Dba o zdrowy styl życia (nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie  

  zażywa narkotyków substancji psychoaktywnych), higienę osobistą i  

  estetykę wyglądu.  

        e) Jest kulturalny, uprzejmy i uczciwy w życiu.  

        f) Przejawia szacunek dla wartości i praw wszystkich ludzi.  

        g) W semestrze dopuszcza się do 10 godzin nieusprawiedliwionych, ale  

  nie z jednego przedmiotu oraz 10 spóźnień na lekcje. 

Uczeń może nie spełniać jednego warunku. Nie dotyczy to punktu g.  

 

 4) Ocena poprawna.  

        a) Uczeń stara się wypełniać obowiązki szkolne.  

                  b) Zwykle przestrzega zasad dotyczących stroju i obowiązków dyżurnego.  

                  c) Uczniowi zdarza się uchybić normom i zasadom współżycia społecznego, 

           kultury osobistej, estetyki wyglądu i języka.  

       d) Reaguje właściwie na uwagi personelu i nauczycieli, a zastosowane  

           środki zaradcze przynoszą rezultaty.  

       e) Jego postawa nie wzbudza kontrowersji.  

       f)  Estetyka ubioru nie odbiega od normy ustalonej w regulaminie szkoły.  

       g) Po otrzymaniu nagany wychowawcy lub dyrektora Szkoły (1 raz)   

          zachowanie ucznia ulega poprawie.  

       h) W semestrze dopuszcza się do 30 godzin nieusprawiedliwionych, ale nie z 

           jednego przedmiotu.  

 

 5) Ocena nieodpowiednia.  

      a)   Uczeń lekceważy obowiązki ucznia wynikające ze statutu i regulaminu  

  szkoły.  

      b) Negatywnie wpływa na otoczenie klasowe i szkolne.  

      c) Jest wulgarny, arogancki, nie okazuje szacunku nauczycielom, personelowi 

          oraz swoim kolegom.  

    d) Po otrzymaniu nagany wychowawcy lub Dyrektora szkoły (1 raz)        

        zachowanie ucznia nie ulega poprawie.  

    e) Opuścił w semestrze ponad 30 godzin bez usprawiedliwienia.  

Jeżeli minimum dwa punkty dotyczą zachowania ucznia, otrzymuje on ocenę 

nieodpowiednią.  
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 6) Ocena naganna.  

      a)  Nagminnie łamie regulamin szkoły.  

      b)  Narusza zasady współżycia społecznego (pali papierosy, pije alkohol,  

           zażywa narkotyki czy substancje psychoaktywne) a zastosowane   

           środki wychowawcze nie przynoszą poprawy.  

     c)   Swoim zachowaniem stanowi zagrożenie dla otoczenia, stosuje przemoc.  

     d)   Popadł w konflikt z prawem (popełnia czyny karalne na terenie szkoły lub 

          wobec pracownika lub ucznia szkoły)  

    e)   Otrzymuje kary przewidziane w Statucie Szkoły  

    f)   Używa gróźb lub wulgarnych słów w stosunku do kolegów, nauczycieli i   

         pracowników szkoły.  

   g)   Niszczy sprzęt szkolny, mienie publiczne i prywatne.  

   h)   Uchyla się od realizacji obowiązku szkolnego.  

   i)   W sposób demoralizujący wpływa na innych.  

Jeżeli minimum dwa punkty dotyczą zachowania ucznia, otrzymuje on ocenę naganną.  

 

 

 

Procedura postępowania w przypadku niezgodności z przepisami prawa trybu ustalenia 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania 

§ 22 n 

 

1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, 

Dyrektor Gimnazjum powołuje komisję w celu ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Termin posiedzenia komisji ustala Dyrektor Gimnazjum po uzgodnieniu z uczniem i 

jego rodzicami, nie później niż do 14 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno 

wychowawczych. 

3. W skład komisji wchodzą:  

1) Dyrektor Gimnazjum (lub jego zastępca)- jako przewodniczący komisji, 

2) wychowawca klasy, 

3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej   klasie, 

4) pedagog,  

5) psycholog, 

6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

7) przedstawiciel Rady Rodziców. 

4. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania  w drodze głosowania 

zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji.  

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie 

może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

 

6. Z prac komisji sporządza się protokół, który jest załącznikiem do arkusza ocen ucznia 

zawierający      w szczególności: 

1) skład komisji, 

2) imię i nazwisko ucznia, 

3) termin posiedzenia komisji, 
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4) wynik głosowania, 

5) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

7. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

Warunki promowania uczniów 

§ 22 o 

 

1. Promocję do klasy programowo wyższej otrzymuje uczeń, który: 

1) był na koniec roku szkolnego klasyfikowany ze wszystkich zajęć edukacyjnych 

objętych planem nauczania; 

2) uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych roczną ocenę klasyfikacyjną wyższą od 

oceny niedostatecznej. 

2. Uczeń kończy gimnazjum jeżeli: 

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

klasyfikacyjne  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 

trzeciej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się  w klasach programowo 

niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej; 

2) przystąpił do egzaminu gimnazjalnego. 

3) brał aktywny udział w realizacji projektu edukacyjnego. 

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia nie ma wpływu na jego promocję do klasy 

programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

4. Promocję do klasy programowo wyższej z  wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w 

wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co 

najmniej: średnią ocen 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę  zachowania. 

5. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej,          

o której mowa  w ust. 2 , uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, 

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

 

 

 

Rozdział  VI. 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole 

 
§ 23 

1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest 

uczniom, rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom. 

 

§ 24 

1.  Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na : 

       1) diagnozowaniu środowiska ucznia, 

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia                     

i umożliwianiu ich zaspokojenia; 

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości 

przez ucznia, 

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami, 

5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych 

programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze 

resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych 
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społecznie  oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także planów 

działań wspierających dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej oraz dla uczniów zdolnych i z trudnościami w nauce, 

6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów  

i rodziców (opiekunów prawnych), 

7) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających  

z Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki oraz wspieraniu 

nauczycieli w tym zakresie, 

8) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku 

dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu 

informacji w tym kierunku, 

9) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse 

edukacyjne dzieci, 

10) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia  

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, 

11)  wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów  

wychowawczych, 

12)  umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli, 

13)  podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych. 

§ 25 

1. Pomoc  psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z: 

1) rodzicami (opiekunami prawnymi), 

2) psychologiem, 

3) pedagogiem, 

4) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 

5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 

 

§ 26 

 1.  Pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest udzielana z inicjatywy:  

1) rodziców (opiekunów prawnych), 

2) ucznia, 

3) nauczyciela lub wychowawcy prowadzącego zajęcia z uczniem, 

4) specjalisty, 

5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni  specjalistycznej. 

 

§ 27 

1. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości     

psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb rozwojowych                                   

i edukacyjnych uczniów, wynikających z: 

1) wybitnych uzdolnień, 

2) niepełnosprawności, 

3) niedostosowania społecznego, 

4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

5) specyficznych trudności w uczeniu się, 

6) zaburzeń komunikacji językowej, 

7) choroby przewlekłej, 
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8) zaburzeń psychicznych, 

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

10) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych, 

11) zaniedbań środowiskowych, 

12) trudności adaptacyjnych, 

13) odmienności kulturowej. 

 

§ 28 

 

 1.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie: 

1) systemowych działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów,                   

w tym uczniów wybitnie zdolnych  oraz zaplanowanie wsparcia mającego na 

celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień, 

2) działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych 

potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz 

planowanie sposobów ich zaspokojenia, 

3) zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych  i dodatkowych 

zajęciach edukacyjnych, 

4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

6) zajęć socjoterapeutycznych, 

7) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli, 

8) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

9) porad dla uczniów, 

10)  działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym 

się  w trudnej sytuacji życiowej. 

 

§ 29 

 

1.  Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są na podstawie 

wywiadów z rodzicami (opiekunami prawnymi), uczniem, prowadzenia obserwacji 

pedagogicznych  oraz z opinii    i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.  

2.  W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień, wychowawca klasy lub 

nauczyciel edukacji przedmiotowej składa wniosek do Dyrektora Gimnazjum                           

o objęcie ucznia opieką. 

3.    W przypadku, gdy podjęte działania w szkole w zakresie pomocy psychologiczno- 

 pedagogicznej nie są efektywne i nie stwierdza się wyraźnej poprawy w zakresie  

 pokonywania trudności, Dyrektor Gimnazjum, za zgodą rodziców (opiekunów 

prawnych), na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole działania 

z  zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz po zaopiniowaniu przez 

Radę Pedagogiczną składa wraz z uzasadnieniem wniosek do poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o wydanie opinii o 

specyficznych trudnościach w uczeniu się ucznia. Dyrektor Gimnazjum informuje 

rodziców (opiekunów prawnych) o podjętych działaniach. 

4. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami                               

i uzdolnieniami  uczniów. 

5.    Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych  

       przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na     

       indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki. 

6. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju 
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uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są 

specjalną opieką nauczyciela. 

 

§ 30 

 

1.  Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega 

na: 

1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia, 

2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, 

intelektualnych i fizycznych ucznia, 

3)  przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości                                

i umiejętności ucznia, 

4) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego 

wyposażenia i środków dydaktycznych, 

5) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych.  

 

§ 31 

 

 1.  Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają 

znaczne  trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć 

edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez 

nauczycieli  właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać  8  osób. 

2. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi  

wymaga zgody rodzica (opiekuna prawnego).  

3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych                        

      i oddziałowych. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć  

      dydaktyczno-wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowych. 

4. Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach 

dydaktyczno –wyrównawczych może być niższa, w przypadku uczniów                                

z orzeczeniami o specyficznych  trudnościach w nauce.  

5. O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje Dyrektor Gimnazjum, 

po zasięgnięciu opinii Zespołu określającego efektywność prowadzonych zajęć.  

6. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić 

dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie 

dokonywać ewaluacji pracy własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności 

uczniów objętych tą formą pomocy. 

 

§ 32 

 

 1.  Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby to: 

1)  korekcyjno–kompensacyjne, dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne 

trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie                  

w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi  do 5 uczniów, 

2) logopedyczne, dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia 

komunikacji językowej; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie                 

w zakresie logopedii; liczba uczestników zajęć do 4 dzieci, 

3) socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, dla uczniów                   

z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba 

uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów.  
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2. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele                                 

    i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. 

 

§ 33 

 

 1.  Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia      

      specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.  

 

§ 34 

 

 1. O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami 

specjalistycznymi decyduje Dyrektor Gimnazjum.  

 

§ 35 

 

 1. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć  specjalistycznych decyduje 

Dyrektor Gimnazjum na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) lub nauczyciela 

prowadzącego    zajęcia. 

 

§ 36 

 

 1.  Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu 

wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy 

wykorzystaniu aktywnych metod pracy.  

2.   Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są w grupach     

      odpowiadających liczbie uczniów w oddziale. 

3.   Zajęcia, o których mowa w ust. 1 prowadzą: doradca zawodowy lub nauczyciel,  

      posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku  

      kształcenia i zawodu. 

 

§ 37 

 

1.   W szkole zatrudniony jest: pedagog, psycholog i doradca zawodowy, a miarę potrzeb  

      specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.  

 

§ 38 

 

1.  W celu współorganizowania kształcenia integracyjnego szkoła, za zgodą organu   

prowadzącego, zatrudnia nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie 

pedagogiki specjalnej. 

 

§ 39 

 

1.    Porad dla rodziców (opiekunów prawnych) i nauczycieli udzielają, w zależności od  

       potrzeb, pedagog, psycholog, logopeda oraz inni nauczyciele posiadający 

przygotowanie   do prowadzenia zajęć specjalistycznych.  

 

§ 40 

 

1.    W celu objęcia ucznia całościowa pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz  
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       zintegrowania oddziaływań pomocowych w szkole funkcjonują Zespoły d.s Pomocy  

       Psychologiczno-Pedagogicznej. 

2.   Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych uczniów , w tym: 

a) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, 

b) rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień, 

2) określenie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania, 

3) dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej uczniom, w tym 

efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych i innych 

zajęć, stosownie do potrzeb oraz przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej 

pracy  

z uczniem, 

4) wyrażanie opinii dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu 

gimnazjalnego, 

5) planowanie zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich 

realizacji, 

6) opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych 

programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niedostosowanych 

społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 

7) opracowywanie i wdrażanie planów działań wspierających dla uczniów 

posiadających opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej, 

8) podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie 

problemów wychowawczych, 

9) organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli, 

10)  podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, 

rodziców        

 i nauczycieli, 

11)  wspieranie rodziców (opiekunów prawnych w innych działaniach 

wyrównujących szanse edukacyjne uczniów, 

12)  współpraca z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu  

pomocy psychologiczno-pedagogicznej.                                                                                                

3.    W skład każdego Zespołu wchodzą: pedagog jako przewodniczący, wskazani przez  

      dyrektora nauczyciele zajęć obowiązkowych ucznia, którego sprawa jest   

rozpatrywana,  specjaliści zatrudnieni w szkole, wychowawca.    

4.  Rodzice (opiekunowie prawni ) ucznia mogą uczestniczyć w pracach Zespołu,                           

w części  dotyczącej ich dziecka. O terminie posiedzenia Zespołu i możliwości 

uczestnictwa w jego pracach zawiadamia rodziców (opiekunów prawnych), 

wychowawca klasy.  

5.   W przypadku nieobecności rodziców (opiekunów prawnych) na posiedzeniu Zespołu,  

      Dyrektor Gimnazjum informuje na piśmie rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o  

      przyjętych przez Zespół ustaleniach. 

6. Na wniosek Dyrektora Gimnazjum w pracach Zespołu może uczestniczyć 

przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, w rejonie, której znajduje się szkoła. 

 

§ 41 
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 1.  Zespół zajmuje się diagnozowaniem uczniów, planowaniem pomocy psychologiczno-   

      pedagogicznej, jej realizacją i badaniem efektywności działań w przypadkach: 

1) „z urzędu”, gdy uczeń posiada opinię lub orzeczenie  poradni pedagogiczno-

psychologicznej, 

2) na wniosek nauczyciela, gdy stosowane przez niego formy pomocy nie przyniosły 

oczekiwanej poprawy,  

3) na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów). 

 

§ 42 

 

1.  Zespół zakłada i prowadzi Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia, zwaną dalej              

„ Kartą”. 

2.    Karta zawiera:  

1) imię ( imiona) i nazwisko ucznia, 

2) nazwę szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza, 

3) podstawę założenia Karty (opinia PPP, wniosek ucznia, nauczyciela), a w tym: 

a) diagnozę wynikającą z opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

b) informacje o stanie zdrowia ucznia lub 

c) rozpoznanie dokonane przez Zespół; 

4) obszary, w których uczeń potrzebuje pomocy psychologiczno-pedagogicznej,                             

z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne tego ucznia, 

5) zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sposoby ich udzielania 

oraz czas trwania i wymiar godzin, w którym powinny być realizowane, 

6) podpisy osób uczestniczących w posiedzeniu Zespołu, 

7) podpis Dyrektora Gimnazjum. 

3. Po upływie okresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wskazanej 

przez Zespół i przydzielonej , za zgodą organu prowadzącego, przez Dyrektora 

Gimnazjum, Zespół  dokonuje okresowej oceny efektywności udzielonej pomocy 

oraz przedstawia propozycje form i sposobów udzielania pomocy na kolejny okres,                 

z określeniem czasu trwania i wymiaru godzin, w którym powinny być realizowane. 

Okresowa ocena ma być odnotowana w Karcie. 

4. Karta jest dokumentem szkolnym i podlega przepisom w sprawie prowadzenia przez  

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,  

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.   

5. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły, kopię Kartę przekazuje się do tej 

szkoły za zgodą rodziców (opiekunów prawnych). 

6. Po ukończeniu przez ucznia szkoły lub w przypadku przejścia ucznia do innej szkoły        

      oryginał Karty otrzymuje rodzic (opiekun prawny). 

 

§ 43 

 

1.   Na podstawie prowadzonych w szkole Kart, Dyrektor Gimnazjum dokonuje bilansu 

potrzeb na dany rok szkolny, w szczególności określa formy pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej i liczbę godzin potrzebnych na ich realizację.                          

Z wnioskiem o przydział potrzebnej liczby  godzin i etatów występuje do organu 

prowadzącego. 
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§ 44 

1.   Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających  

pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-

Psychologiczna na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy 

stronami. 

 

§ 45 

 

1. W  gimnazjum zatrudnia się pedagoga, psychologa, logopedę   i doradcę zawodowego. 

2. Do zadań pedagoga należy:  

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym 

diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia, 

2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia, 

3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej, 

4) wspieranie rodziców (opiekunów prawnych) w innych działaniach 

wyrównujących szanse edukacyjne uczniów, 

5) rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, 

6) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej zarówno uczniom, rodzicom (opiekunom prawnym) , jak                                    

i nauczycielom, w przypadkach, gdy uczeń takiej pomocy potrzebuje, a nie jest 

objęty opieką Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

7) organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy 

psychologiczno –pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i ustaleń 

Dyrektora w zakresie form, sposobu i ilości godzin pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, 

8) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających                         

z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki w stosunku do uczniów                

z udziałem rodziców (opiekunów prawnych) i wychowawców, 

9) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 

10) prowadzenie warsztatów dla rodziców (opiekunów prawnych) oraz udzielanie im 

indywidualnych  porad w zakresie wychowania, 

11) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji Programu Wychowawczego                            

i  Programu Profilaktyki, 

12) udział w opracowywaniu Programów Profilaktyki i Programu Wychowawczego, 

13)  przewodniczenie Zespołom d/a Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, zgodnie                   

z postanowieniami Dyrektora Szkoły, 

14) realizacja zadań przypisanych Zespołom, 

15) nadzór i analizowanie stopnia przestrzegania w szkole postanowień Konwencji                               

o Prawach Dziecka i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 

16) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Do zadań psychologa szkolnego należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym 

diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron 

ucznia, 

2)  diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, 

określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
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działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, 

rodziców  

(opiekunów prawnych ) i nauczycieli, 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla uczniów, rodziców (opiekunów prawnych) i nauczycieli, 

4) zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia 

i zawodu, 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej                              

w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia poprzez prowadzenie zajęć 

socjoterapeutycznych indywidualnych i grupowych, 

6) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych 

zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach profilaktyczno-

wychowawczych wynikających z Programu Wychowawczego szkoły, 

7) udział w opracowywaniu Programów Profilaktyki i Programu Wychowawczego, 

8) przewodniczenie Zespołom d/s Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, zgodnie  

z postanowieniami Dyrektora Gimnazjum, 

9) realizacja zadań przypisanych Zespołom, których jest członkiem. 

4. Pedagog i psycholog szkolny swoje zadania realizują: 

1) we współdziałaniu z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), 

pielęgniarką szkolną, organami szkoły i instytucjami pozaszkolnymi, 

2) we współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi 

poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy 

udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych 

przypadkach. 

5. Do zadań logopedy należy w szczególności: 

1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym 

mowy głośnej i pisma, 

2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – 

organizowanie pomocy logopedycznej, 

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach uczniów, u których 

stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma, 

4) organizowanie pomocy logopedycznej uczniom z trudnościami w czytaniu 

i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. 

6. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje 

edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery 

zawodowej, 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia, 

3) wskazywanie uczniom, rodzicom(opiekunom prawnym) i nauczycielom 

dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, 

europejskim i światowym dotyczących: 

a) rynku pracy, 

b) trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, 

c) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu 

przyszłych zadań zawodowych, 

d) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób 

niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym, 
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e) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami 

emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie, 

f) programów edukacyjnych Unii Europejskiej, 

g) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom, 

4) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do 

świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej, 

5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę, 

6) wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez 

organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji 

i materiałów do pracy z uczniami, 

7) współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości 

działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań 

z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych 

w Programie Wychowawczym Szkoły i Programie Profilaktyki, o których mowa 

w odrębnych przepisach, 

8) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa 

zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, 

w tym poradniami specjalistycznymi, oraz innymi instytucjami świadczącymi 

poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom. 

7. Szczegółowy zakres obowiązków pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy 

i doradcy zawodowego określa Dyrektor Gimnazjum. 

 

§ 46 

 

1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością, zagrożeniem  lub  

    niedostosowanych społecznym: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, 

2) odpowiednie warunki do pobytu w szkole, sprzęt specjalistyczny i środki 

dydaktyczne, 

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia, 

4) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb, 

5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 

 

§ 47 

 

1. Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych ustala Dyrektor Gimnazjum zgodnie                              

z ramowym planem nauczania. 

 

§ 48 

 

1.  Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do 

szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem. 

2.  Indywidualne nauczanie organizuje Dyrektor Gimnazjum na wniosek rodziców 

(prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający 

w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób 

zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków 

realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno –

pedagogicznej. 
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3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych 

przedmiotów.  

4.    Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu  

rodzinnym lub w szkole. 

5.   Zajęcia indywidualnego nauczania w szkole mogą być organizowane odpowiednio: 

1) z oddziałem szkolnym, 

       2)   indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu szkoły,  w zakresie określonym                              

           w orzeczeniu     w   odniesieniu   do ucznia,   którego    stan   zdrowia       znacznie  

           utrudnia uczęszczanie do szkoły. 

6.  W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia 

ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu 

nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości  psychofizycznych 

ucznia. 

7.  Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, Dyrektor 

może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających                            

z podstawy programowej kształcenia ogólnego, stosownie do możliwości 

psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.  

8.  Na podstawie orzeczenia, Dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia 

zajęć indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno –

pedagogicznej.  

9. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych 

bezpośrednio z uczniem  wynosi: dla uczniów gimnazjum – od 10 do 12 godzin. 

10. Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w ust. 9 realizuje się w ciągu co najmniej 

3 dni. 

11. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie 

utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem                                   

i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, Dyrektor szkoły w miarę 

posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz 

aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia  w życiu szkoły.  

 

§ 49 

 

1.  Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym w szkole, może być prowadzone do końca roku 

szkolnego  w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia. 

  

 

§ 50 

 

 1.   Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  

opracowuje się  indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający w 

orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych 

potrzeb  rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, 

zwany dalej   "programem". 

2. Program określa: 

1) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania 

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków               

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów  i egzaminów w szkołach publicznych, 
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2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących 

zajęcia            z uczniem, w tym w przypadku: 

a) ucznia niepełnosprawnego - zakres działań o charakterze rewalidacyjnym, 

b) ucznia niedostosowanego społecznie - zakres działań o charakterze 

resocjalizacyjnym, 

c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym - zakres działań                              

o charakterze  resocjalizacyjnym, 

d) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym - zakres działań                             

o charakterze  socjoterapeutycznym, 

3) formy pracy z uczniem, 

4) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiar  godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane, ustalone przez Dyrektora, 

5) działania wspierające rodziców (opiekunów prawnych) ucznia oraz zakres 

współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci                     

i młodzieży,     

6) zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu 

na   indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne ucznia, 

7) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami (opiekunami prawnymi) 

ucznia w realizacji zadań. 

3.   Program opracowuje zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie 

udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po dokonaniu 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Program opracowuje 

się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. 

4.  Zespół, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 

ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

udzielanej uczniowi oraz w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. 

5. Na podstawie informacji, Rada Pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania 

warunków, egzaminu gimnazjalnego, do rodzaju niepełnosprawności lub 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia, uwzględniają posiadane przez tego ucznia orzeczenie                        

o potrzebie kształcenia specjalnego. 

6.  Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole                  

i po uzyskaniu zgody rodziców ( prawnych opiekunów) opinia,  może być wydana  

uczniowi gimnazjum. Wniosek, wraz z uzasadnieniem składa się do Dyrektora 

Gimnazjum. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, przekazuje 

wniosek wraz  z uzasadnieniem do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej , i informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów).           

 

 

 

Rozdział VII. 

Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum 
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§ 51 

 

1. W gimnazjum zatrudnieni są pracownicy statutowi: 

1) nauczyciele, 

2) nauczyciele bibliotekarze, 

3) pedagodzy, 

4) inni specjaliści w zależności od potrzeb dzieci niepełnosprawnych. 

 

 

§ 52 

 

1. Do zadań nauczyciela gimnazjum należy: 

1) sporządzanie ramowego planu przedmiotu, którego uczy w danej klasie, 

2) nauczyciel stażysta, oprócz sporządzania planu ramowego, zobowiązany jest  do 

pisania planów metodycznych poszczególnych jednostek lekcyjnych, 

3) rzetelne i systematyczne przygotowywanie zajęć lekcyjnych, 

4) prawidłowa realizacja programu nauczania i dążenie do osiągnięcia w tym 

zakresie jak najlepszych wyników, 

5) zachowanie bezstronności w ocenie uczniów, 

6) indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym, a także mającym 

trudności  w nauce, 

7) udzielanie uczniom konsultacji indywidualnej i zbiorowej oraz pomocy                                

w przygotowaniu się do egzaminów i konkursów, 

8) poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie 

ich rozwoju psychofizycznego, 

9) systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów, 

10) ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnienia, organizowanie 

niezbędnej opieki profilaktyczno – resocjalizacyjnej, 

11) współpraca z wychowawcami klas oraz organizacjami młodzieżowymi 

działającymi na terenie gimnazjum, 

12) prowadzenie zleconego przez Dyrektora wychowawstwa klasy, 

13) kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz 

wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu gimnazjum, rodziny, środowiska                    

i kraju, 

14) upowszechnienie samorządności jako metody wychowawczej, 

15) prowadzenie klasy – pracowni, troska o powierzone mienie, dbanie o estetykę 

miejsca pracy, 

16) aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej, 

17) prowadzenie ustalonej odrębnymi przepisami dokumentacji pracy związanej                  

z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

18) doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, 

19) opieka wychowawcza w czasie wycieczek szkolnych oraz w czasie imprez                                     

i konkursów organizowanych w dni wolne od pracy nauczyciela, 

20) prowadzenie dokumentacji dodatkowych zajęć dydaktyczno wychowawczych, 

21) natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania 

uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa, 

22) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w celu 

wyjaśnienia powodu ich pobytu na terenie placówki, 
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23) niezwłoczne zawiadomienie dyrektora lub wicedyrektora o wszelkich 

dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących 

zagrożenie dla zdrowia lub życia,  

24) pełnienie dyżurów  podczas  przerw w gimnazjum według harmonogramu 

dyżurów, 

25) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Gimnazjum                       

a wynikających z organizacji pracy w gimnazjum, 

26) informowanie ucznia na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej o przewidywanej dla niego ocenie rocznej, a w przypadku stopnia 

niedostatecznego – informowanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów)                          

w formie pisemnej na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego, 

27) na prośbę rodziców (opiekunów prawnych ) uzasadnienie wystawienia 

nieodpowiedniej lub nagannej oceny ze sprawowania, 

28)  dostosowanie programów nauczania, wymagań edukacyjnych dotyczących 

uczniów objętych kształceniem specjalnym, 

29) Wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w zespołach 

nauczycielskich. 

 

§ 53 

 

 1.  Uprawnienia nauczyciela gimnazjum: 

1) decydowanie o wyborze metod, form organizacyjnych, podręczników i środków 

dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu, 

2) decydowanie o treści programowej koła lub zespołu, które prowadzi, 

3) decydowanie o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej swoich uczniów zgodnie                

z przyjętymi zasadami oceniania, 

4) prawo współdecydowania o ocenie zachowania swoich uczniów, 

5) prawo wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla 

swoich uczniów, 

6) czynne uczestniczenie w opiniowaniu spraw istotnych dla życia gimnazjum, 

7) nauczyciele danego przedmiotu lub bloków przedmiotowych mogą tworzyć 

zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe w ramach pracy 

WDN. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora 

Gimnazjum, na wniosek zespołu,  

8) nauczyciel ma prawo wystąpić do  Dyrektora Gimnazjum z uzasadnionym 

wnioskiem o pomoc na zakup podręczników ze środków publicznych uczniom, 

którzy nie spełniają kryterium dochodowego, określonego we właściwych 

przepisach,  w przypadkach rodzin niewydolnych wychowawczo, zaniedbujących 

obowiązki opiekuńcze, sieroctwa, bezdomności ucznia, choroby w rodzinie; 

wystąpienie może być dokonane za zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica, 

któremu przysługuje władza rodzicielska) lub rodziców zastępczych. 

 

 

§ 54 

 

 1. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem Gimnazjum za: 

1)  poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych, 

2) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu   

      przydzielonych, 

3) skutki zdarzeń wynikających z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na  
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     zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych, 

4) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku 

uczniowskiego lub  w czasie pożaru, 

5) zniszczenie lub stratę majątku lub wyposażenia gimnazjalnego wynikłe                       

z nieporządku  lub braku nadzoru i zabezpieczenia. 

 

§ 55 

 

1. Oddziałami opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

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

nauczyciel wychowawca opiekował się oddziałem w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do 

wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych gimnazjum. 

4. Zadania nauczyciela wychowawcy: 

1) sprawuje opiekę wychowawczą nad uczniami swojego oddziału, 

2) diagnozuje potrzeby swoich wychowanków, 

3) planuje pracę wychowawczą klasy, 

4) tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, 

5) rozwiązuje ewentualne konflikty, zgodnie z określonymi w szkolnym statucie 

procedurami, 

6) ocenia zachowanie swoich wychowanków, zgodnie z procedurami określonymi                         

w rozporządzeniu MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania                                  

i promowania uczniów oraz WZO, 

7) czuwa nad zapewnianiem uczniom możliwości uczestnictwa w zajęciach 

pozalekcyjnych organizowanych w szkole, 

8) informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji 

projektów edukacyjnych, 

9) monitoruje pracę swoich uczniów w ramach projektu edukacyjnego                             

i uwzględnia jej przebieg w ocenie z zachowania, 

10) prowadzi odpowiednie zapisy w dokumentacji szkolnej związane z realizacją 

przez uczniów projektów edukacyjnych, 

11) współpracuje z rodzicami swych wychowanków, 

12) organizuje zebrania  rodziców, 

13) zapoznaje rodziców (opiekunów prawnych) z przepisami prawa, szczególnie               

w zakresie wspierania dziecka, 

14) zapoznaje rodziców (opiekunów prawnych) ze Statutem Szkoły i WSO, 

15) zapoznaje rodziców (opiekunów prawnych) z sytuacją wychowawczą                              

i dydaktyczną w klasie, 

16) włącza rodziców (opiekunów prawnych) do życia klasowego. 

 

§ 56 

 

1. W gimnazjum pracują utworzone przez Dyrektora Gimnazjum zespoły przedmiotowe                              

i problemowo-zadaniowe takie jak ds.: statutu i regulaminów, profilaktyki, ewaluacji, 

integracji, promocji szkoły. 

2. Powołanie zespołów jest uzależnione od potrzeb. 

3. W gimnazjum działa szkolny zespół ds. organizacji projektów edukacyjnych 

powołany przez Dyrektora, który tworzą opiekunowie projektów, wychowawcy klas, 

nauczyciele informatyki, biblioteki oraz szkolny koordynator projektu. 
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§ 57 

 

1. W gimnazjum, które liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko 

wicedyrektora. 

2. Dyrektor Gimnazjum, za zgodą organu prowadzącego gimnazjum, może tworzyć 

dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

3. Wicedyrektor wykonuje zadania zgodnie z zakresem obowiązków zleconych przez 

dyrektora. 

§ 58 

 

1. W celu realizacji zadań statutowych pracę gimnazjum wspomagają pracownicy 

administracji i obsługi: 

1) księgowa, 

2) sekretarka, 

3) kadrowa, 

4) woźna, 

5) sprzątaczka, 

6) konserwator. 

2. Ilość etatów pracowników wymienionych w ust. 1 określa arkusz organizacyjny 

gimnazjum na dany rok szkolny. 

3. Zakres czynności pracowników wymienionych w ust. 1 ustala dyrektor, znajdują się 

one w teczce akt osobowych pracownika. 

4. Zasady wynagradzania za pracę pracowników wymienionych w ust. 1 określa 

„Regulamin Wynagradzania” pracowników administracji i obsługi. 

 

 

 

Rozdział VIII. 

Uczniowie 

 
§ 59 

 

1.  Przyjmowanie uczniów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum: 

a)   potwierdzeniem zamieszkania w obwodzie szkoły jest adres zamieszkania podany 

przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata, 

b)   kandydaci są zobowiązani do przestrzegania terminów rekrutacji określonych 

przez Kuratora Oświaty. 

2. Przyjmowanie uczniów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum: 

a)   uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci w miarę 

posiadanych miejsc na podstawie podania rodziców/prawnych opiekunów, 

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku 

sprawdzianu, 

b)    w przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum 

jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, rekrutacja 

odbywa się zgodnie z obowiązującymi na terenie miasta zasadami, 

c) uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły, którzy w wyniku klasyfikacji 

końcoworocznej otrzymali ocenę nieodpowiednią lub naganną zachowania nie są 

przyjmowani do gimnazjum. 

3. Przyjmowanie uczniów do klasy integracyjnej  
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 a) do klasy integracyjnej przyjmowani są uczniowie posiadający orzeczenie do 

kształcenia specjalnego, 

b)  szczegółowe zasady przyjęcia uczniów określa Regulamin komisji kwalifikującej 

uczniów do klasy integracyjnej 

4. Rekrutację prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora gimnazjum                     

spośród nauczycieli. Przewodniczącym komisji jest wicedyrektor. 

5.  Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie świadectwa 

ukończenia klasy programowo niższej odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę,    

z której uczeń odszedł oraz na podstawie podania rodziców, 

6.  Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń 

przechodzi, są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczyciela. 

  7.  Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się innego języka (języków) 

obcego niż ten, którego uczył się w poprzedniej szkole, uczeń może: 

a)    uczyć się języka obowiązującego w danym oddziale, wyrównując we własnym 

zakresie braki programowe do końca roku szkolnego, 

b)    kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się                     

w poprzedniej szkole. 

8.  Ucznia, który kontynuuje we własnym  zakresie  naukę  języka  obcego   jako     

przedmiotu   obowiązkowego, egzaminuje i ocenia nauczyciel języka obcego z tej 

samej lub innej szkoły  wyznaczony przez Dyrektora. 

9.  Listy klas pierwszych tworzy komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:  

a) równą liczbę uczniów w każdym z oddziałów,  

            b) równą liczbę dziewcząt i chłopców w każdym oddziale ze względu na 

stosowanie podziałów na grupy podczas niektórych zajęć.                                                               

10.  Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mają prawo wnioskowania do Dyrektora 

Gimnazjum o przeniesienie dziecka do oddziału równoległego. Dyrektor Gimnazjum 

przenosi ucznia do nowego oddziału, jeżeli spełnione są kryteria wymienione w ust. 9.  

 

§ 60 

 

1. Uczniowie, którzy po co najmniej rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 

15 roku życia nie rokują ukończenia w normalnym trybie mogą być kierowani do 

oddziałów przysposabiających do pracy. 

2. Decyzję o skierowaniu ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy podejmuje 

Dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się                                 

z sytuacją i możliwościami ucznia, uwzględniając opinię lekarską oraz Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej, po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych 

opiekunów) ucznia. 

3. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić w przypadku: 

1) ukończenia 18 roku życia i nie realizacji obowiązku szkolnego, 

2) zgonu ucznia. 

 

§ 61 

 

1. Uczeń ma obowiązek: 

1) przestrzegać postanowień Statutu, 

2) uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, 

3) uczniowie nieuczęszczający na religię umieszczoną w planie lekcji w środku 

zajęć, powinni przebywać w bibliotece szkolnej, 
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4) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, prowadzić 

zeszyty przedmiotowe, przynosić podręczniki i wskazane przez nauczyciela 

przybory szkolne, 

5) obowiązkowo uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych,                        

6) systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych, 

7) przybywać punktualnie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne oraz przestrzegać 

godzin wyjścia ze szkoły, 

8) zachowywać należną uwagę w czasie zajęć lekcyjnych, nie utrudniać pracy 

nauczycielowi, koleżankom i kolegom, 

9) uzupełniać braki wynikających z nieobecności na zajęciach, 

10) w przypadku zwolnienia z lekcji dostarczyć pisemny wniosek rodziców 

(opiekunów prawnych), w którym podano przyczynę zwolnienia, dzień i godzinę 

wyjścia ze szkoły, 

11) godnie reprezentować gimnazjum na zewnątrz, 

12) usprawiedliwić nieobecność na zajęciach szkolnych, 

a)  usprawiedliwienie przedłożyć w pierwszym dniu stawienia się na zajęcia                     

w szkole,  w formie pisemnego oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów)                   

o przyczynach nieobecności ich dziecka na lekcjach, 

13) przestrzegać zasad higieny osobistej, 

14) przestrzegać zasad dotyczących stroju szkolnego: 

a) uczeń powinien wyglądać estetycznie, 

b) niedopuszczalne są odkryte ramiona i brzuch, głębokie dekolty, zbyt krótkie 

spódnice,  szorty, obraźliwe, niestosowne napisy i symbole na ubraniu, 

c) zabrania się makijażu, malowania włosów i paznokci, tatuaży, 

d)dopuszcza się noszenie przez dziewczyny jednej pary małych kolczyków                      

w uszach  i pojedynczych drobnych sztuk biżuterii, 

e) obowiązuje zmiana obuwia – tekstylne na jasnej gumowej podeszwie, 

f) strój na lekcje wychowania fizycznego biała koszulka bez napisów, granatowe 

lub czarne spodenki, 

g) w czasie uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy, 

15) nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkuje obniżeniem oceny z zachowania                         

i wyklucza uzyskanie oceny wzorowej i bardzo dobrej, 

16)  w czasie pobytu w szkole obowiązuje zakaz  używania telefonu komórkowego, 

17)   na terenie placówki uczeń nie ma prawa nagrywania dźwięków i obrazów 

urządzeniami elektronicznymi, 

18) w przypadku złamania powyższych zasad uczeń jest zobowiązany oddać do 

depozytu szkoły telefon lub inne urządzenie elektroniczne, może je odebrać tylko 

rodzic lub prawny opiekun ucznia, 

19) zadbać o swoją własność – w razie kradzieży cennych rzeczy szkoła nie ponosi 

materialnej odpowiedzialności, 

20) nie podejmować działań zagrażających zdrowiu i życiu własnemu oraz innych 

osób, 

21) przeciwdziałać przemocy fizycznej oraz innym negatywnym zjawiskom przez                

nie używanie wulgarnych słów, zwrotów, gestów, 

22) okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom gimnazjum, 

23) szanować prawa, wolność i godność osobistą oraz poglądy i przekonania innych 

ludzi, 

24) szanować mienie szkoły. 

 

§62 
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1. Z uwzględnieniem praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka uczeń ma prawo  

do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny 

 pracy umysłowej, 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w gimnazjum 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) dyskrecji w sprawach osobistych (stosunki rodzinne, korespondencja, uczucia), 

5) pomocy odpowiedniej do jego sytuacji i możliwości szkoły, w przypadku   

 trudności życiowych , materialnych i szkolnych, 

6) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia 

 gimnazjum, a także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie  naruszy tym      

 dobra innych osób, 

7)   rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

8)   udziału w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach organizowanych przez szkołę, 

9)   sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, 

10)  reprezentowania szkoły w imprezach artystycznych i sportowych, 

11)  działania w Samorządzie Uczniowskim oraz kandydowania do jego organów, 

12)  ubiegania się o udział oraz w innych formach współzawodnictwa uczniów, 

13) opieki nauczyciela podczas przerw między zajęciami szkolnymi, realizowanej                                

   w formie nauczycielskich dyżurów, 

14)  zmiany gimnazjum w ciągu roku szkolnego, 

15) odwołania się od decyzji nauczyciela do wychowawcy lub Dyrektora 

 Gimnazjum, 

16) wniesienia pisemnego odwołania wraz z uzasadnieniem od wymierzonej kary,                     

 do Dyrektora Gimnazjum w terminie 7 dni od daty wymierzenia, 

17) bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych                                

 i ćwiczeniowych, do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. (dotyczy uczniów  

       rozpoczynających naukę od roku szkolnego 2015/2016. 

 

§ 63 

 

1.  Spory rozstrzygane są na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego  

     poszanowania stron. 

2.  O zaistniałych na terenie szkoły sporach należy poinformować Dyrektora Gimnazjum. 

3.  Spory po przedstawieniu sprzecznych stanowisk przez zainteresowane strony   

     rozstrzyga Dyrektor Gimnazjum lub Rada Pedagogiczna. 

4. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia: 

1) uczeń ma prawo zgłosić pisemną skargę do opiekuna Samorządu Uczniowskiego, 

bądź do wychowawcy klasy, 

2) opiekun SU bądź wychowawca w ciągu 7 dni muszą rozpatrzyć skargę, 

3) wnioski konsultuje się z pedagogiem lub psychologiem szkolnym a następnie   

      przedstawia Dyrektorowi Gimnazjum, 

4)   Dyrektor podejmując dalsze działania może zwołać posiedzenie Rady    

      Pedagogicznej, dopuszcza się możliwość przedstawienia sytuacji spornej przez   

      opiekuna lub przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, 

5)   Dyrektor Gimnazjum po przeanalizowaniu sytuacji, w której zostały naruszone     
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      prawa ucznia podejmuje decyzje w ciągu 14 dni od złożenia skargi, 

6)   od decyzji Dyrektora i Rady Pedagogicznej przysługuje uczniowi poprzez jego   

      rodziców (opiekunów prawnych) odwołanie w ciągu 7 dni do Podlaskiego 

Kuratora Oświaty. 

   

 

 

§ 64 

 

1.  Uczeń może być nagradzany za wyróżniające wyniki w nauce, dobre lokaty                              

    w  konkursach, osiągnięcia sportowe i aktywną pracę na rzecz gimnazjum. 

2.   Za szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę uczeń może otrzymać: 

 1) pochwałę na forum klasy, 

 2) pochwałę na forum szkoły, 

 3) pochwałę pisemną do rodziców, 

 4) dyplom lub nagrodę rzeczową, 

      5) stypendium – Regulamin przyznawania uczniom stypendium motywacyjnego za  

wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. 

   

        

§65 

 

 1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu Gimnazjum oraz Regulaminu Samorządu    

    Uczniowskiego uczeń może być ukarany: 

1) upomnieniem ustnym lub pisemnym, 

2) naganą na forum klasy, 

3) wyłączeniem z imprez klasowych i szkolnych, organizowanych poza 

zajęciami obowiązkowymi, 

4) dyscyplinarnym przeniesieniem do innej klasy lub do innej szkoły. 

 

    

§ 66 

 

1.  O stosowaniu nagród i kar decyduje wychowawca klasy, w razie potrzeby konsultując 

się   z  zespołem nauczycieli uczących w danej klasie. 

2.  Decyzję w sprawie dyscyplinarnego przeniesienia do innej klasy lub szkoły podejmuje 

Dyrektor Gimnazjum po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

3.   O zastosowanych karach powiadamiani są rodzice (opiekunowie prawni). 

4. Rodzic (prawny opiekun) ma prawo do wniesienia odwołania, od decyzji                                    

o zastosowanej  karze na piśmie wraz z uzasadnieniem, do Dyrektora Gimnazjum. 

 

Rozdział IX. 

Postanowienia końcowe 
 

§ 67 

 

1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Gimnazjum posiada własny sztandar, logo oraz ceremoniał szkolny. 

3. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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3a. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny w formie elektronicznej 

 zwany dalej dziennikiem elektronicznym, w którym dokumentuje się przebieg 

 nauczania obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęć religii, godzin                                   

z  wychowawcą. 

3b.  Wszystkie dane uczniów i ich rodzin zwarte w systemie dziennika elektronicznego są 

poufne. 

3c.   Użytkownicy dziennika elektronicznego w szkole nie mogą udzielać żadnych 

informacji zawartych w systemie elektronicznym osobom nieuprawnionym albo 

postronnym. 

3d.  Wpisanie przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym tematu zajęć jest 

równoznaczne z potwierdzeniem przez nauczyciela przeprowadzenia tych zajęć. 

3e.  Za wpisywanie frekwencji, tematów zajęć oraz ocen osiągnięć edukacyjnych 

 uczniów, ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych odpowiedzialni są 

 nauczyciele poszczególnych zajęć lub osoby wskazane przez dyrekcję do pełnienia 

 zastępstwa za nieobecnego nauczyciela. 

3f.  Wpisów w dzienniku elektronicznym należy dokonywać na bieżąco, w przypadku 

 awarii systemu lub awarii połączeń wpisu należy dokonać niezwłocznie po 

 dokonaniu  naprawy nauczyciele są zobowiązani przestrzegać zasad  zapewniających 

 ochronę  danych osobowych według obowiązujących przepisów a w szczególności: 

      -  logowanie do systemu należy przeprowadzać tak, aby osoby postronne nie miały 

    wglądu do danych; 

- każdorazowo należy się wylogować, jeżeli nauczyciel odchodzi od komputera. 

3g.  Na pierwszym w roku szkolnym zebraniu z rodzicami oraz pierwszej godzinie 

       z wychowawcą rodzice/prawni opiekunowie i uczniowie są instruowani przez              

  wychowawcę klasy o możliwości oraz sposobie korzystania z dziennika    

  elektronicznego. 

4. Zasady gospodarki finansowej gimnazjum określają odrębne przepisy. 

5. Wnioski dotyczące zmian w Statucie Gimnazjum mogą być kierowane do Rady   

Pedagogicznej przez inne organy gimnazjum. 

6.Zmiana statutu może nastąpić na pisemny wniosek: 

1) Dyrektora, 

2) co najmniej 50% członków Rady Pedagogicznej. 

7.   Dokonywanie zmian w Statucie Gimnazjum następuje w drodze uchwały Rady  

        Pedagogicznej po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców. 

8.  Dyrektor Gimnazjum ogłasza w drodze własnego  obwieszczenia jednolity tekst   

Statutu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


