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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXX/230/09 

Rady Miejskiej w Sułkowicach  

z dnia 24 lutego 2009 r. 

w sprawie założenia Gimnazjum w Rudniku  

 

STATUT  

Gimnazjum im. Króla Kazimierza III Wielkiego  

w Rudniku  

 

I. Nazwa Szkoły 

 

§ 1 

 

1. Szkoła nosi nazwę: Gimnazjum im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Rudniku. 

1a. Ilekroć w statucie pojawi się określenie Gimnazjum należy przez to rozumieć Gimnazjum 

      im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Rudniku. 

2. Siedzibą Gimnazjum jest wieś Rudnik. Gimnazjum mieści się w budynku Szkoły 

Podstawowej w Rudniku. 

§ 2 

 

Gimnazjum jest szkołą publiczną obejmującą swoją działalnością obszar wsi Rudnik. 

II. Inne informacje o Szkole 

§ 3 

 

1. Organem prowadzącym Gimnazjum jest Gmina Sułkowice. 

2. Gimnazjum obejmuje kształceniem dzieci mieszkające w obwodzie szkoły. 

3. Obwód Gimnazjum stanowi Sołectwo Rudnik. 

4. Gimnazjum prowadzi klasy o profilu podstawowym. 

5. Gimnazjum realizuje zadania dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze w toku 

trzyletniego cyklu nauczania w klasach od I do III. 

6. Gimnazjum: 

1) prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4) realizuje: 

a) programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, 

b) indywidualne programy nauczania, zatwierdzone przez organ sprawujący nadzór    

               pedagogiczny lub indywidualny tok nauki, 

c) ramowy plan nauczania, 

d) ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania    

                i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów; 

5) organizuje na życzenie rodziców naukę religii na warunkach określonych  w odrębnych 

przepisach; 
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6) umożliwia otrzymanie państwowego świadectwa ukończenia Gimnazjum. 

7. Gimnazjum może nawiązywać współpracę z innymi szkołami. 

8. W Gimnazjum mogą być realizowane innowacje i eksperymenty pedagogiczne zgodnie z 

odrębnymi przepisami. 

III. Cele  i  zadania  Gimnazjum 

§ 4 

 

1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 

7 września 1991 z późniejszymi zmianami i w przepisach wykonawczych wydanych na jej 

podstawie, a w szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy do uzyskania świadectwa ukończenia Gimnazjum poprzez: 

a) efektywny i nowatorski proces nauczania, 

b) rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów na zajęciach pozalekcyjnych, 

c) udział uczniów w konkursach przedmiotowych i innych konkursach, 

d) udział uczniów w zawodach sportowych, 

e) udział uczniów w innych imprezach, 

f) prezentowanie dorobku uczniów, 

g) indywidualną pracę nauczyciela z uczniami zdolnymi, 

h) organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, reedukacyjnych,   

rewalidacyjnych, 

i) realizowanie indywidualnego toku nauczania, 

j) udostępnienie nowoczesnych technologii informatycznych i teleinformatycznych; 

2) kształtuje środowisko wychowawcze uczniów poprzez: 

a) realizowanie programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki, 

b) systematyczne monitorowanie i diagnozowanie zachowań uczniów, 

c) współpracę z rodzicami  oraz  innymi instytucjami wspierającymi wychowanie; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez: 

a) umożliwianie spożywania posiłków, 

b) system zapomóg i stypendiów, 

c) pomoc pedagogiczno-psychologiczną, 

d) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny podczas pobytu w szkole, a także na zajęciach 

w terenie i wycieczkach, zawodach sportowych i innych imprezach organizowanych 

dla uczniów poza szkołą, 

e) prowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, 

f) prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej; 

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

szczególności ustalenie zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie. 

3. Wychowawcy klas tworzą zespół wychowawców klasowych, którego zadaniem jest 

analizowanie, ocenianie, diagnozowanie realizacji programu wychowawczego Gimnazjum 

oraz indywidualnych zachowań uczniów. 

4. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły przedmiotowe, których celem jest analizowanie 

i ocenianie realizacji programów nauczania i poszukiwanie nowatorskich, efektywnych 

rozwiązań metodycznych, korelacji międzyprzedmiotowej oraz samokształcenie. 

5. Nauczyciele mogą tworzyć inne zespoły problemowe, których zadaniem będzie 

rozwiązywanie bieżących problemów Gimnazjum. 

6. Gimnazjum ustala i stosuje własne zasady oceniania wewnątrzszkolnego. 

7. Gimnazjum organizuje działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 
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8. Gimnazjum organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem w szczególności 

ich potrzeb rozwojowych. 

9. Gimnazjum organizuje opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, 

rodzinnych lub losowych, potrzebna jest pomoc i wsparcie. 

10. Gimnazjum współdziała z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz z innymi 

instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom. 

11. Gimnazjum współdziała z rodzicami lub prawnymi opiekunami w zakresie nauczania, 

wychowania i profilaktyki poprzez: 

1) indywidualne konsultacje; 

2) zebrania z rodzicami; 

3) pedagogizację rodziców; 

4) poznawanie środowiska rodzinnego uczniów; 

5) poznawanie środowiska lokalnego uczniów. 

IV. Organizacja Gimnazjum 

§ 5 

 
Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

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

szkolnego. 

§ 6 

 

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

arkusz organizacji Szkoły, opracowany przez Dyrektora w porozumieniu z organem 

sprawującym nadzór pedagogiczny, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego 

Gimnazjum, w terminie do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji Gimnazjum 

zatwierdza organ prowadzący w terminie do 30 maja tego samego roku. 

2. W arkuszu organizacji Gimnazjum zamieszcza się w szczególności: 

1) liczbę pracowników Gimnazjum; 

2) ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych finansowanych ze środków 

przydzielonych przez organ prowadzący; 

3) liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych oraz kół zainteresowań i innych zajęć 

pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący; 

4) liczbę oddziałów, podział na grupy w oddziałach. 

 

§ 7 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest oddział złożony z uczniów, którzy  

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, określonych w ramowym planie nauczania i według programu 

wybranego z zestawu programów dopuszczonych do użytku szkolnego. 

2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 32. 

3. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym  

z tych oddziałów byłaby niższa niż 17. 

§ 8 

 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych  

   i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie  

   zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia  

   i higieny pracy. 
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2.Organizowanie na terenie Gimnazjum zajęć innych niż określone w ust.1, wymaga zgody 

Dyrektora. 

§ 9 

 

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

w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna  trwa 45 minut.  

2. Przerwy między lekcjami nie powinny być krótsze niż 10 minut, a w przypadku trudności 

lokalowych mogą być skrócone do 5 minut za zgodą Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej  

i Samorządu Uczniowskiego.  

3. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym 

ustala zasady organizowania niektórych zajęć, np. zajęć wyrównawczych, 

specjalistycznych, nauczania języków obcych, informatyki, kół zainteresowań, które mogą 

być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach oddziałowych lub 

międzyoddziałowych. 

§ 10 

 

1. Podział oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych 

warunków nauki i bezpieczeństwa, z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów  

w sprawie ramowych planów nauczania. 

2. Oddział należy podzielić na grupy w nauczaniu: 

1) języków obcych, jeśli oddział liczy powyżej 24 uczniów; 

2) wychowania fizycznego, jeżeli oddział lub grupa dziewcząt lub chłopców liczy 

powyżej 26 uczniów, przy czym w grupie nie może być mniej niż 12 uczniów; 

3) informatyki, jeżeli oddział liczy powyżej 24 uczniów; 

4) biologii, chemii, fizyki, techniki, które zgodnie z treścią programu nauczania 

wymagają prowadzenia ćwiczeń, jeżeli oddział liczy powyżej 30 uczniów. 

3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio 24 i mniej uczniów lub 30 i mniej 

uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2, można dokonywać za 

zgodą organu prowadzącego. 

§ 11 

 

1.  Uczeń rozpoczyna naukę w Gimnazjum po ukończeniu szkoły podstawowej. 

2. Uczniowie , którzy po rocznym uczęszczaniu do Gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia   

     nie rokują ukończenia Gimnazjum w normalnym trybie, mogą uczęszczać do oddziałów  

     przysposabiających do pracy w innym ustalonym przez organ prowadzący  gimnazjum na  

     terenie Gminy.  

3. Skierowanie ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy wymaga: 

   1) uchwały Rady Pedagogicznej; 

   2) zgody rodziców lub prawnych opiekunów; 

   3) opinii lekarskiej; 

   4) opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.  

 

§ 12 

 

Dla realizacji celów statutowych Gimnazjum posiada następującą bazę: 

1) sale dydaktyczne z niezbędnym wyposażeniem; 

2) pracownię komputerową z dostępem do internetu; 

3) salę gimnastyczną, boiska sportowe z zespołem urządzeń sportowych i rekreacyjnych; 

4) bibliotekę z czytelnią; 

5) stołówkę; 



 —  5  — 

6) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze. 

V. Nauczyciele i inni pracownicy 

§ 13 

 
1. W Gimnazjum zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w punkcie 1, 

określają odrębne przepisy.  

3. Liczba etatów nauczycielskich, administracyjnych i obsługowych ustalona jest w arkuszu 

organizacyjnym Gimnazjum. 

4. Do zadań pracowników szkoły, innych niż nauczyciele, należy w szczególności: 

1)obsługa i prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej Gimnazjum; 

     2) zapewnienie właściwego stanu technicznego obiektu i pomieszczeń Gimnazjum; 

     3)utrzymanie pomieszczeń Gimnazjum w należytym stanie higieniczno-sanitarnym; 

     4)współpraca z nauczycielami i rodzicami w celu rozwiązywania problemów  

        wychowawczych i opiekuńczych uczniów. 

5. Szczegółowy zakres czynności oraz godziny pracy dla zatrudnionych pracowników 

     ustala Dyrektor. 

§ 14 

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny 

za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Do zadań nauczyciela należy w szczególności: 

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów; 

2) prawidłowa realizacja procesu dydaktycznego; 

3) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny; 

4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, rozwijanie ich zdolności oraz 

zainteresowań; 

5) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów, rzetelność w stosowaniu zasad 

oceniania zgodnie z przyjętymi przez Gimnazjum kryteriami; 

6) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów w oparciu  

o rozpoznane potrzeby ucznia; 

7) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej; 

8) rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

9) prawidłowa realizacja programu nauczania i dążenie do osiągnięcia w tym zakresie jak 

najlepszych wyników; 

10) tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału  uczniów w procesie 

dydaktyczno-wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, 

uczenia się i działania, kształtowania umiejętności dobrze zorganizowanej pracy 

indywidualnej i zespołowej; 

11) współpraca z biblioteką w gromadzeniu i selekcji zbiorów oraz w rozwijaniu kultury 

czytelniczej i medialnej; 

12) upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej; 

13) ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnień; 

14) znajomość środowiska rodzinnego ucznia i współpraca z rodzicami; 

15) poznawanie osobowości i stanu zdrowia uczniów celem uwzględniania ich w procesie 

kształcenia i wychowania; 

16) sumienne pełnienie dyżurów międzylekcyjnych według ustalonego harmonogramu; 

17) ścisłe przestrzeganie przepisów BHP na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych, na 

wycieczkach, lekcjach w terenie oraz innych imprezach organizowanych przez szkołę; 
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18) ścisłe przestrzeganie regulaminów wewnętrznych pracowni: techniki, fizyki, chemii, 

biologii, informatyki oraz sali gimnastycznej i innych obiektów sportowych, a także 

biblioteki i czytelni; 

19) przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych. 

 

 

§ 15 

 

1. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. 

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

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Zmiana wychowawcy może nastąpić: 

1) z przyczyn organizacyjnych; 

2) z przyczyn losowych (choroba, odejście ze szkoły); 

3) na umotywowany wniosek uczniów, rodziców lub nauczyciela; 

4) w przypadku rażącego naruszania obowiązków wychowawcy lub etyki zawodu  

    nauczyciela. 

§ 16 

 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 

a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1, powinien: 

1) otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka; 

2) planować i organizować wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia 

zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, ustalać treści  

i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy; 

3) współpracować z biblioteką w rozbudzaniu potrzeb czytelniczych uczniów; 

4) pomagać nauczycielowi bibliotekarzowi w przestrzeganiu przez uczniów regulaminu 

biblioteki oraz egzekwowaniu zwrotów zbiorów bibliotecznych; 

5) współdziałać z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi 

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

potrzebna jest indywidualna opieka; 

6) utrzymywać kontakty z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb 

opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, współdziałania z rodzicami, włączania 

rodziców w sprawy życia klasy i szkoły; 

7) współpracować z psychologiem i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną 

pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań  

i szczególnych uzdolnień uczniów; 

8) wyrabiać u uczniów trwałe nawyki dotyczące uczestnictwa w życiu Szkoły poprzez 

tworzenie i kultywowanie tradycji szkolnej; 

9) wyrabiać u uczniów postawy patriotyczne, obywatelskie, etyczne; 

10) rozwijać społeczną aktywność uczniów na terenie klasy i szkoły poprzez udział  

w szkolnych organizacjach i proponowanych pracach na rzecz szkoły i środowiska; 

11) realizować proces orientacji zawodowej; 



 —  7  — 

12) dbać o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia szkolne (ścisłe kontrolowanie 

usprawiedliwień godzin nieobecności); 

13) upowszechniać wśród uczniów kulturę, kulturę fizyczną, rekreację i turystykę; 

14) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków; 

15) przeprowadzać zebrania z rodzicami, dbając o systematyczną informację o postępach 

uczniów w nauce i zachowaniu oraz pedagogizację rodziców. 

3. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

§ 17 

 

1. Wychowawca jest koordynatorem procesu wychowawczego w swojej klasie i w związku  

z tym ma prawo do: 

1)  opracowania własnej koncepcji pracy wychowawcy klasy, zgodnej z programem   

 wychowawczym i profilaktycznym szkoły oraz opracowywania własnej tematyki 

 godzin do dyspozycji wychowawcy; 

2) ustalenia wiodących zadań wychowawczych klasy, które powinni realizować 

nauczyciele uczący w jego klasie; 

3) informacji i współdecydowania o organizowanych przez innych nauczycieli 

imprezach, wycieczkach, spotkaniach itp. dla uczniów jego klasy; 

4) zwoływania wspólnie z Dyrektorem  nauczycieli uczących w jego klasie, celem 

wspólnego rozstrzygania spraw dydaktycznych i wychowawczych klasy; 

5) opracowywania planu wycieczek klasowych oraz ich organizowania; 

6) zwoływania dodatkowych zebrań rodziców uczniów swojej klasy. 

2. Wychowawca jest kierownikiem pracy dydaktyczno-wychowawczej swojej klasy,  

w związku z tym ma prawo: 

1) domagać się właściwej realizacji obowiązków od nauczycieli uczących w jego klasie 

w zakresie: 

a) dokumentacji, 

b) rytmiczności oceniania uczniów, 

c) sposobu realizacji zadań wychowawczych; 

2) prosić o zgodę na uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych uczniów 

swojej klasy na prawach obserwatora; 

3) uczestniczyć w egzaminach  poprawkowych i klasyfikacyjnych uczniów swojej klasy 

na prawach obserwatora; 

4) zwalniać z zajęć uczniów swojej klasy; 

5) opiniować wyjazdy na zawody sportowe, konkursy, wycieczki, wczasy i obozy 

uczniów swojej klasy, organizowane w trakcie roku szkolnego; 

6) wystawiać uczniom opinie na polecenie Dyrektora lub prośbę rodziców; 

7) opiniować wszelkie podania uczniów kierowane do Organów Szkoły. 

3. Wychowawca klasy ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej 

i metodycznej ze strony właściwych placówek, instytucji oświatowych i naukowych,  

a w szczególności: 

1) Dyrektora; 

2) psychologa oraz wyspecjalizowanych instytucji; 

3) doradców metodycznych MCDN; 

4) wychowawca ma prawo do korzystania z następujących form pomocy: 

    a) instruktaż i porada fachowa, 

    b) uczestnictwo w samokształceniu, 

    c) uczestnictwo w lekcjach koleżeńskich, 

    d) uczestnictwo w zorganizowanych formach dokształcania i doskonalenia. 
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VI. Uczniowie Gimnazjum 

§ 18 

 

1. Do Gimnazjum uczęszczają uczniowie w zasadzie w wieku od 13 do 16 lat. Podlegają oni 

obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia. 

2. Dyrektor przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony dla Gimnazjum obwód 

szkolny. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

zaświadczenie OKE o wyniku sprawdzianu oraz potwierdzenie zameldowania ucznia na  

terenie wsi Rudnik. 

3. Dyrektor może przyjąć ucznia z innego obwodu na prośbę jego rodziców lub prawnych 

opiekunów, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają. 

4. Uczniowie z obwodu szkolnego Gimnazjum mogą uczęszczać do innego gimnazjum.  

5. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno-pedagogicznej, 

Dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego. 

 

§ 19 

1. Uczeń Gimnazjum ma prawo do: 

  1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy  

      umysłowej; 

  2) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania i kryteriów ocen  

      z przedmiotów i z zachowania; 

  3) opieki wychowawczej podczas pobytu w Gimnazjum zapewniającej bezpieczeństwo,  

      ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę  

      przed uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej; 

  4) poszanowania jego godności osobistej oraz nietykalności osobistej; 

  5) korzystania z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami i możliwościami  

      finansowymi Gimnazjum; 

  6) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,  

      swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego innych  

      osób; 

  7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, poprzez pracę w kołach  

      przedmiotowych, zainteresowań, sekcjach sportowych, udział w konkursach, zawodach  

      sportowych i innych imprezach, w zgodzie ze swoimi możliwościami; 

  8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów  

      w nauce, pomocy w przypadku trudności w nauce; 

  9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego; 

10) korzystania ze wszystkich pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych i urządzeń  

      zgodnie z ich przeznaczeniem; 

11) wpływanie na życie Gimnazjum przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się  

      w organizacjach działających w Gimnazjum; 

12) zrzeszania się w organizacjach pozaszkolnych: sportowych, turystycznych, kulturalnych  

      i innych, o czym może poinformować wychowawcę klasy; 

13) do odpoczynku w przerwach świątecznych oraz podczas ferii zimowych, na które w 

zasadzie nie zadaje się prac domowych; 

14) powiadamiania przez nauczyciela z wyprzedzeniem tygodniowym o terminie  

      i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości i zadań klasowych z założeniem, że  

      w ciągu dnia może się odbyć tylko jeden sprawdzian ( zadanie klasowe), a w ciągu  

      tygodnia nie więcej niż dwa (kartkówki kilkunastominutowe sprawdzające bieżące  

      wiadomości i umiejętności nie traktuje się jako sprawdziany lub zadania klasowe); 
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15) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy  

      wykorzystaniu wszystkich możliwości Gimnazjum, wyrażania opinii i wątpliwości  

      dotyczących treści i form nauczania i innych swoich problemów przedstawianych  

      wychowawcy klasy, nauczycielom i Dyrektorowi, oczekując na uzyskanie od nich  

       pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień; 

16) indywidualnego nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami; 

17) indywidualnego toku nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 20 

 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Gimnazjum. 

2. Uczeń ma obowiązek brać udział w zajęciach edukacyjnych, przygotowywać się do nich 

oraz właściwie zachowywać się w ich trakcie, to jest: 

1) systematycznie uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć; 

2) przybywać na zajęcia punktualnie; 

3) systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych; 

4) odrabiać zadania domowe; 

5) nosić ustalone przez nauczyciela pomoce niezbędne do realizacji zajęć (zeszyt, 

podręcznik, atlas, przybory, strój sportowy, itp.); 

6) właściwie zachowywać się w trakcie zajęć: 

a) czynnie uczestniczyć w zajęciach,   

b) wykonywać polecenia nauczycieli, 

c) zgodnie współpracować w zespole uczniowskim, 

d) z szacunkiem odnosić się do nauczycieli i kolegów, 

e) nie podpowiadać i nie ściągać, 

f) nie przeszkadzać innym uczniom. 

 

3. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na 

zajęciach edukacyjnych: 

1) rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek usprawiedliwianie nieobecności 

uczniów na zajęciach edukacyjnych z podaniem przyczyny nieobecności; 

2) usprawiedliwienia są przyjmowane przez wychowawcę klasy w formie pisemnej w 

dzienniczku ucznia na najbliższej godzinie wychowawczej po czasowej nieobecności 

lub przedstawiane osobiście przez rodzica (prawnego opiekuna) w terminie do 3 dni 

od powrotu ucznia do szkoły; 

3) w uzasadnionych przypadkach wychowawca może odmówić usprawiedliwienia 

nieobecności ucznia z podaniem przyczyny; 

4) rodzic (prawny opiekun) może zwolnić ucznia z części zajęć edukacyjnych w danym 

dniu w formie pisemnej lub osobiście, odbierając dziecko ze szkoły (forma pisemna 

winna zawierać datę i dokładną godzinę opuszczenia szkoły przez ucznia, powód 

zwolnienia oraz zobowiązanie do przejęcia odpowiedzialności za powrót dziecka 

do domu); 

5) decyzję o zwolnieniu podejmuje nauczyciel uczący w tym czasie ucznia 

w porozumieniu z wychowawcą klasy, a w przypadku nieobecności wychowawcy 

z dyrektorem szkoły. 

 

4. Uczeń ma obowiązek dbania o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju: 

1) Dyrektor Gimnazjum za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i 

Samorządu Uczniowskiego, może wprowadzić obowiązek noszenia jednolitego stroju 

przez uczniów; 



 —  10  — 

2)  jednolity strój nie obowiązuje w następujących sytuacjach: 

a) wycieczki klasowe i szkolne, 

b) zawody sportowe, 

c) konkursy szkolne i pozaszkolne, 

d) imprezy klasowe i szkolne; 

3) strój galowy, czyli biała bluzka (koszula) i granatowa (czarna) spódnica (spodnie) 

obowiązuje na następujących uroczystościach szkolnych: 

a) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 

b) Święto Szkoły, 

c) akademie z okazji świąt narodowych, 

d) inne  uroczystości szkolne według odrębnych; 

4) uczeń ma obowiązek dbać o swój schludny, estetyczny i skromny wygląd; 

5) zabrania się przekraczania granic estetyki wyglądu (farbowania i żelowania włosów,   

           wykonywania makijażu,  manicure, tatuaży, noszenia dużej ilości biżuterii); 

6) zabrania się przynoszenia do szkoły akcesoriów świadczących o przynależności do 

grup subkulturowych i przedmiotów niebezpiecznych. 

 

5. Uczeń ma obowiązek przestrzegać następujących zasad korzystania z telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły: 

1) posiadane przez ucznia urządzenia elektroniczne (telefony komórkowe, MP3, MP4, 

itp.) muszą być wyłączone w czasie zajęć edukacyjnych, wychowawczych, 

opiekuńczych, uroczystości szkolnych oraz podczas przerw; 

2) korzystanie z ww. urządzeń jest dozwolone tylko przed rozpoczęciem zajęć szkolnych 

i po ich zakończeniu; 

3) w sytuacji wymagającej skorzystania z posiadanego przez ucznia telefonu, uczeń 

może to uczynić w sekretariacie szkoły;  

4) wobec ucznia, który nie przestrzega zasad opisanych w ust.1 pkt1 stosuje się 

następujące sankcje: 

a) polecenie wyłączenia urządzenia i położenia go w widocznym, wskazanym 

przez nauczyciela miejscu do czasu zakończenia zajęć, fakt ten zostaje 

odnotowany w zeszycie spostrzeżeń, 

b) przy powtórnym złamaniu zasad przez ucznia do szkoły są wzywani rodzice, 

c) kolejne przypadki niestosowania się ucznia do warunków określonych w ust.1 

mają wpływ na obniżenie oceny z zachowania zgodnie z obowiązującymi w 

szkole kryteriami oceniania zachowania, 

d) w sytuacjach, gdy posiadane przez ucznia urządzenie zostało użyte w sposób 

naruszający dobra osobiste innych osób lub w sposób niezgodny z prawem , 

uczeń w obecności świadka musi pozostawić wyłączone urządzenie w 

gabinecie dyrektora szkoły do czasu przybycia wezwanego w tej sprawie 

rodzica ucznia. 

 

6. Uczeń ma obowiązek właściwego zachowywania się wobec nauczycieli i innych 

pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów: 

1) uczniowie zobowiązani są do: 

a) przestrzegania ogólnie przyjętych norm grzecznościowych, 

b) nienaruszania nietykalności osobistej innych, 

c) poszanowania godności osobistej innych; 

2) zabronione są wszelkie działania i zachowania agresywne, tj.: 

a) używanie wulgarnych słów, zwrotów i gestów, 
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b) stosowanie wszelkich form przemocy fizycznej (bicie, kopanie, popychanie, 

podkładanie nóg, itp.), 

c) stosowanie wszelkich form przemocy psychicznej (wyśmiewanie, przezywanie, 

poniżanie, itp.), 

d) zastraszanie i wymuszanie określonych zachowań. 

 

7.  Uczeń zobowiązany jest do postępowania zgodnego z dobrem społeczności: 

 1)   dbania o honor i tradycję Gimnazjum, współtworzenia jego autorytetu;  

2) dbania o czystość języka ojczystego w porozumiewaniu się z rówieśnikami 

i dorosłymi; 

3) okazywania szacunku kolegom, nauczycielom, dorosłym; 

4) wykonywania poleceń nauczycieli i wychowawców oraz ustaleń organów Samorządu 

Uczniowskiego (klasowego lub szkolnego); 

5) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności oraz wandalizmu; 

6) szanowania poglądów i przekonań  innych ludzi; 

7) poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka; 

8) naprawiania wyrządzonej przez siebie szkody moralnej drugiemu człowiekowi; 

9) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój; 

10) nieuleganie nałogom (nikotynizm, alkoholizm, lekomania, narkomania); 

11) nieuleganie wpływom grup nieformalnych; 

12) dbanie o czystość i schludność oraz estetykę wyglądu zewnętrznego, higienę osobistą; 

13) noszenie obuwia zamiennego na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, a w czasie świąt  

i uroczystości szkolnych biało-granatowego stroju uczniowskiego; 

14) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Gimnazjum; 

15) troszczenie się o mienie Gimnazjum i jej estetyczny wygląd;  

16) staranie się o utrzymanie czystości i porządku na terenie klasy, Gimnazjum i otoczenia 

Szkoły; 

17) dbanie o wspólnie użytkowane sprzęty, meble, urządzenia i pomoce naukowe,  

a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia materialne, naprawienie szkody przez 

niego lub rodziców.  

§ 21 

 

1. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) zajęcie czołowych miejsc w szkolnych i międzyszkolnych konkursach 

przedmiotowych lub specjalistycznych; 

2) wzorową postawę; 

3) wybitne osiągnięcia; 

4) pracę społeczną na rzecz uczniów, szkoły i środowiska. 

2. Nagrody przyznaje Dyrektor na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, 

Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

3. Ustala się następujące nagrody i wyróżnienia dla uczniów Szkoły: 

1) pochwała nauczyciela lub wychowawcy  wobec klasy; 

2) pochwała Dyrektora wobec wszystkich uczniów Gimnazjum; 

3) list gratulacyjny do rodziców; 

4) nagroda rzeczowa; 

5) dyplom uznania; 

6) wpis do kroniki szkolnej; 

7) odnotowanie wyróżniających osiągnięć na świadectwie szkolnym. 
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4. Za uzyskanie na koniec roku szkolnego w wyniku klasyfikacji rocznej  

z przedmiotów obowiązkowych średniej ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrej 

oceny z zachowania, uczeń otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem. 

5. Za niewywiązywanie się z podstawowych obowiązków zawartych w Statucie, społeczność 

szkolna karze ucznia: 

1) upomnieniem przez wychowawcę wobec klasy; 

2) upomnieniem udzielonym przez Dyrektora; 

3) pisemnym powiadomieniem rodziców przez wychowawcę lub Dyrektora o nagannym 

zachowaniu ucznia; 

4) przeniesieniem ucznia do innej Szkoły przez Kuratora Oświaty. 

6. Dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej 

szkoły w przypadku, gdy uczeń: 

1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innego ucznia; 

2)  dopuścił się wielokrotnej kradzieży; 

3)  demoralizuje innych uczniów; 

4)  permanentnie narusza postanowienia Statutu Szkoły; 

5)  dopuścił się innych czynów karalnych (Kodeks Karny). 

7.Od wymierzonej kary uczniowi, jego rodzicom lub prawnym opiekunom przysługuje prawo 

   odwołania do: 

1) Dyrektora – od kary nałożonej przez wychowawcę klasy; 

2) organu sprawującego nadzór – od kar nałożonych przez Dyrektora; 

3) Ministra Edukacji – od  decyzji kuratora oświaty dotyczącej przeniesienia do innej 

szkoły. 

VII. Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego 

 

§ 22 

 

1. Szkolny system oceniania ma na celu: 

1) pobudzenie rozwoju umysłowego ucznia; 

2) ukierunkowanie jego dalszej pracy; 

3) wdrażanie do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny; 

4) kształtowanie umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie 

się nimi we własnym działaniu; 

5) nabywanie umiejętności rozróżniania zachowań pozytywnych i negatywnych; 

6) dostarczanie rodzicom bieżącej informacji o postępach ich dzieci, a nauczycielom – 

informacji o poziomie osiągania założonych celów kształcenia; 

7) budowanie przez Szkołę współpracy z rodzicami, programów oddziaływań, 

adekwatnych do rozpoznawanych potrzeb. 

2. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz rodziców  

o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz o warunkach 

i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, odnotowując ten fakt  

w dzienniku lekcyjnym, w miejscu określonym przez Dyrektora. 

3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 

rodziców o kryteriach i zasadach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie 

uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania, 

odnotowując ten fakt w dzienniku lekcyjnym, w miejscu określonym przez Dyrektora. 

4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 
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5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne, uczeń i jego rodzice otrzymują do 

wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli. Prace te są wewnątrzszkolnym 

dokumentem i winny być przechowywane do końca roku szkolnego, w którym zostały 

przeprowadzone. 

6. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją 

uzasadnić. 

7. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne  

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

deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie programowym wymaganiom 

edukacyjnym. 

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

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

9. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć  

z wychowania fizycznego i informatyki. 

10. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje Dyrektor na podstawie opinii wydanej 

przez lekarza lub poradnię psychologiczo - pedagogiczną albo inną poradnię 

specjalistyczną. 

11. Rok szkolny podzielony jest na dwa okresy, które kończą się oceną klasyfikacyjną. 

Ocena klasyfikacyjna za drugi okres jest jednocześnie oceną roczną. Przy wystawianiu 

oceny rocznej nauczyciel winien wziąć pod uwagę postępy ucznia w pierwszym 

okresie. 

          1) I okres rozpoczyna się od pierwszego dnia zajęć szkolnych i trwa do ferii zimowych,  

              zgodnie z kalendarzem danego roku szkolnego; 

          2) II okres rozpoczyna się wraz z zakończeniem ferii zimowych i trwa do ostatniego  

              dnia roku szkolnego, zgodnie z kalendarzem danego roku szkolnego. 

       13.Oceny dzielą się na: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne śródroczne; 

3) klasyfikacyjne roczne. 

§ 23 

Ocenianie bieżące. 

 

1.Stosuje się następujące sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów: 

   1) odpowiedzi ustne; 

   2) sprawdziany i prace pisemne; 

   3) prace domowe; 

   4) projekty edukacyjne i prace wykonywane przez uczniów; 

   5) estetyka zeszytu przedmiotowego; 

   6) ocena aktywności uczniów podczas zajęć; 

   7) działalność pozalekcyjna uczniów; 

   8) ćwiczenia i prace praktyczne; 

   9) inne formy wprowadzone przez nauczyciela, wynikające ze specyfiki przedmiotu, podane  

      do wiadomości i zaakceptowane przez rodziców. 

2. Przyjmuje się następujące formy oceniania bieżącego: 

   1) ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie w ciągu okresu szkolnego; 

   2) uczeń powinien otrzymywać oceny zarówno za odpowiedzi ustne jak i za prace  

        pisemne; 

   3) odstępstwa od zasady określonej w ust. 2 dopuszczalne są na przedmiotach: technika,  
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        plastyka, muzyka, informatyka i wychowanie fizyczne; 

   4) oceny za sprawdziany pisemne wpisywane są  do dziennika w kolorze czerwonym. 

3. Ustalona przez nauczyciela ocena powinna mieć motywacyjny i wychowawczy charakter. 

4.Ocenianie bieżące polega na: 

   1)systematycznym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia  

      określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen bieżących wg skali: 

    a) celujący – 6, 

    b) bardzo dobry – 5, 

    c) dobry – 4, 

    d) dostateczny – 3, 

    e) dopuszczający – 2, 

    f) niedostateczny – 1; 

 3) ustaleniu przez wychowawcę jednej w miesiącu oceny z zachowania  

     wg skali: 

    a) wzorowe – wz,   

    b) bardzo dobre – bdb, 

    c) dobre – db, 

    d) poprawne – pop, 

    e) nieodpowiednie – ndp, 

    f)  naganne – ng. 

5. Oceny cząstkowe wymienione w ust.4 pkt 1, zapisuje się cyfrą; dopuszcza się stosowanie 

   znaków „+” i „-” przy ocenie wyrażonej cyfrą, z wyłączeniem stosowania znaku „+” przy   

   ocenie celującej (6) i znaku „-‘’ przy ocenie niedostatecznej (1). 

6. Przy ustalaniu oceny z zachowania wychowawca klasy uwzględnia dokonane przez   

   nauczycieli wpisy do zeszytu spostrzeżeń. 

§ 24 

Ocenianie klasyfikacyjne śródroczne 

1.  I okres kończy się oceną klasyfikacyjną. 

2.  Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się w ostatnim tygodniu I okresu. 

3.  Klasyfikowanie śródroczne w klasach polega na: 

   1) podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych  

       w szkolnym planie nauczania i ustaleniu oceny klasyfikacyjnej wg skali: 

a)  celujący (cel), 

b)  bardzo dobry (bdb), 

c)  dobry (db), 

d)  dostateczny (dst), 

e)  dopuszczający (dop), 

f)     niedostateczny (ndst); 

 

  2) ustaleniu oceny z zachowania wg skali: 

a) wzorowe,  

b) bardzo dobre, 

c) dobre,  

d) poprawne, 

e) nieodpowiednie, 

f)    naganne. 

 

4. Ocenę klasyfikacyjną ustala się w oparciu o oceny bieżące z odpowiedzi ustnych,     
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   sprawdzianów pisemnych, prac domowych – obowiązkowych i nadobowiązkowych, za  

   wiedzę i umiejętności oraz aktywność i osiągnięcia zaobserwowane podczas zajęć  

   szkolnych i pozaszkolnych.  

5. Uczniowi można ustalić ocenę klasyfikacyjną z co najmniej 3 ocen bieżących,   

   wystawionych podczas różnorodnych form kontroli poziomu wiedzy i umiejętności. 

6. Ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala się w oparciu o oceny bieżące z uwzględnieniem 

   opinii nauczycieli wyrażonej na zebraniu zespołu wychowawczego, opinii uczniów  

z zespołu klasowego, wyrażonej na samooceniającej godzinie wychowawczej, jak i 

samoocenie ucznia. 

§ 25 

Ocenianie klasyfikacyjne roczne 

 

1. II okres kończy się oceną klasyfikacyjną. 

2. Ocena klasyfikacyjna za drugi okres jest jednocześnie oceną roczną. 

3. Klasyfikowanie roczne w klasach polega na: 

    1) podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych  

    w szkolnym planie nauczania i ustaleniu oceny klasyfikacyjnej wg skali: 

a) celujący, 

b) bardzo dobry, 

c) dobry, 

d) dostateczny, 

e) dopuszczający, 

f)    niedostateczny; 
 

  b/ ustaleniu oceny z zachowania wg skali: 

a) wzorowe, 

b) bardzo dobre, 

c) dobre, 

d) poprawne,  

e) nieodpowiednie, 

f)    naganne; 

 

4.Uczeń klasy uzyskuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich   

   obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał  

   oceny  klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem   

   ust.13. 

5.Ustalona przez nauczyciela  niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może 

    być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

6.Począwszy od klasy I, uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę   

   niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.  

7. Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć  

     edukacyjnych w następujących przypadkach: 

   1) długotrwała lub przewlekła choroba ucznia, uniemożliwiająca uzupełnienie braków  

      z powodu nieobecności na zajęciach; 

   2) sytuacja rodzinna ucznia i wynikająca z niej niedostateczna opieka ze strony rodziców  

      (prawnych opiekunów ); 

    a) rodzina patologiczna, 

    b) alkoholizm rodziców, 
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    c) długotrwała choroba jednego z rodziców, 

    d) nieudolność wychowawcza rodziców. 

  8. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu 

      z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których  

      egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

  9. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor w ostatnim tygodniu   

      ferii letnich. 

10. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora. W skład 

     komisji wchodzą: 

    1) Dyrektor – jako przewodniczący komisji; 

    2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 

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

     komisji. 

11.Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład 

     komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wyniki egzaminu oraz ocenę ustaloną 

    przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację  

   o ustnych odpowiedziach ucznia. 

12.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, 

     z zastrzeżeniem ust. 13. 

13.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w 

ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo 

wyższej. 

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

     roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie III 

oraz oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja  

    zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od  

    oceny niedostatecznej. 

§ 26 

Kryteria ocen  zachowania ucznia. 

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

   1) wyróżnia się szczególnie solidnym podejściem do nauki szkolnej; 

   2) dba o swój rozwój intelektualny i fizyczny na maksymalnym własnym poziomie; 

   3) godnie reprezentuje Szkołę na zewnątrz poprzez udział w konkursach przedmiotowych,   

      olimpiadach, zawodach sportowych, imprezach środowiskowych na szczeblu gminnym  

      i powiatowym; 

   4) wzorowo przestrzega regulaminu, zarządzeń i innych umów szkolnych; 

   5) inicjuje ,organizuje, kieruje pracą społeczną w klasie, w szkole, w środowisku lokalnym; 

   6) bardzo aktywnie uczestniczy w życiu Szkoły i klasy, mając swój udział  

      w przygotowywanych imprezach, akademiach, gazetkach, itp.; 

   7) na tle klasy i Szkoły wyróżnia się  wysoką kulturą słowną wobec wszystkich  

      pracowników szkoły i kolegów, prezentuje taką postawę również w środowisku lokalnym; 

   8) bardzo chętnie pomaga słabszym kolegom, broni ich w razie potrzeby; 

   9) troszczy się o sprzęt szkolny i pomoce naukowe; 

   10) zawsze nosi strój odpowiedni do okoliczności; 

   11) dba o właściwy wygląd zewnętrzny; 

   12) wszystkie godziny nieobecne ma usprawiedliwione, nigdy się nie spóźnia; 

   13) zawsze można na nim polegać, jest wzorem dla innych; 



 —  17  — 

   14) dba o honor i tradycje Gimnazjum; 

   15) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

   16) zawsze okazuje szacunek innym osobom; 

   17) okazuje szacunek wobec symboli narodowych i szkolnych. 

 

 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

   1) wyróżnia się solidnym podejściem do nauki szkolnej; 

   2) bierze udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, imprezach   

       środowiskowych na szczeblu szkolnym; 

   3) bez zastrzeżeń przestrzega regulaminu, zarządzeń i innych umów szkolnych; 

   4) sumiennie wykonuje powierzone mu prace społeczne na rzecz Gimnazjum; 

   5) bardzo aktywnie uczestniczy w życiu klasy i Gimnazjum; 

   6) cechuje go wysoka kultura słowna; 

   7) jest uczciwy, życzliwy i koleżeński wobec innych; 

   8) przeciwstawia się przejawom niewłaściwego zachowania; 

   9) dba o mienie Gimnazjum i własne; 

   10) zwraca uwagę na właściwy wygląd zewnętrzny; 

   11) usprawiedliwia wszystkie nieobecności, nie spóźnia się; 

   12) dba o honor i tradycje Gimnazjum; 

   13) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

   14) okazuje szacunek innym osobom; 

   15) okazuje szacunek wobec symboli narodowych i szkolnych. 

 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

   1) wykazuje się właściwym stosunkiem do obowiązków szkolnych, nauczycieli, innych  

       osób dorosłych i kolegów; 

   2) nie narusza regulaminu, zarządzeń i innych umów szkolnych; 

   3) stara się uczestniczyć  w życiu klasy, w pracach społecznych na rzecz Gimnazjum; 

   4) jego kultura słowa nie budzi zastrzeżeń; 

   5) na ogół przestrzega zasad kultury współżycia w stosunku do kolegów, nauczycieli  

       i innych osób pracujących w szkole oraz poza nią, a ich naruszenie, jeśli miało miejsce,  

       nigdy nie było rażące; 

   6) stara się troszczyć o mienie Gimnazjum; 

   7) stara się ubierać stosownie do okoliczności; 

   8) wszystkie godziny nieobecne ma usprawiedliwione; 

   9) liczba spóźnień nie przekracza kilku w semestrze; 

   10) dba o piękno mowy ojczystej; 

   11) dba o własne zdrowie i bezpieczeństwo; 

   12) okazuje szacunek innym osobom; 

   13) jego postawa wobec symboli narodowych i szkolnych nie budzi zastrzeżeń. 

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

   1) mało aktywnie uczestniczy w życiu klasy i Gimnazjum; 

   2) sporadycznie narusza regulamin, zarządzenia i inne umowy obowiązujące w Szkole; 

   3) na ogół zachowuje się poprawnie wobec kolegów ,nauczycieli i osób dorosłych; 

   4) stara się dbać o mienie szkolne; 

   5) swoim strojem i wyglądem nie odbiega rażąco od ogólnie przyjętych norm określonych  

       w regulaminie Szkoły; 
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   6) zdarzają mu się nieusprawiedliwione nieobecności w Szkole, ale jest ich nie więcej niż  

      7 godzin w semestrze; 

   7) liczba spóźnień może budzić zastrzeżenia; 

   8) stara się dbać o honor i tradycje Gimnazjum; 

   9) stara się dbać o kulturę słowa; 

   10) przeważnie dba o własne zdrowie i bezpieczeństwo; 

   11) stara się okazywać szacunek innym osobom; 

   12) jego postawa wobec symboli narodowych i szkolnych nie budzi zastrzeżeń. 

 

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

   1) często narusza regulamin szkolny, a zastosowane przez szkołę i dom rodzinny środki  

       wychowawcze odnoszą krótkotrwały skutek; 

   2) ujawnia lekceważący stosunek do obowiązków wynikających z roli ucznia  

      (notorycznie nie odrabia zadań domowych, nie przynosi zeszytów i przyborów); 

   3) przejawia chęć poprawy swojego postępowania, ale nie wywiązuje się ze swoich  

       zobowiązań; 

   4) jest zupełnie bierny w działaniach na rzecz klasy i Szkoły; 

   5) jego stosunek wobec rówieśników i dorosłych budzi niejednokrotnie duże zastrzeżenia,  

      które zostały sformułowane w formie pisemnej; 

   6) przeszkadza i dezorganizuje zajęcia szkolne; 

   7) niewłaściwie zachowuje się na przerwie, stwarzając sytuacje zagrożenia  zdrowia i życia  

       innych; 

   8) używa wulgarnych słów; 

   9) kłamie i oszukuje; 

   10) niszczy mienie szkolne; 

   11) swoim strojem i wyglądem rażąco odbiega od ogólnie przyjętych norm; 

   12) często opuszcza i spóźnia się na zajęcia szkolne; 

   13) nie dba o honor i tradycje Gimnazjum, a jego zachowanie przynosi ujmę imieniu     

        Gimnazjum; 

   14) nie okazuje szacunku innym osobom, arogancko odnosi się do nich; 

   15) zdarzają mu się chuligańskie wybryki (kradzieże, podrabianie podpisów, wyzwiska). 

 

6. Ocenę negatywną otrzymuje uczeń, który oprócz zachowań określonych w kryterium 

oceny nieodpowiedniej: 

    1) świadomie i notorycznie lekceważy obowiązki szkolne; 

    2) w rażący sposób narusza zasady kultury współżycia społecznego, 

        co spotkało się jednocześnie z negatywną oceną dyrekcji, nauczycieli oraz uczniów; 

    3) nie przejawia chęci poprawy swojego postępowania; 

    4) wchodzi w konflikt z prawem; 

    5) demoralizuje innych; 

    6) często używa wulgarnych słów; 

    7) spożywa alkohol, pali tytoń lub ma do czynienia z narkotykami; 

    8) dewastuje wyposażenie szkoły i jej otoczenie; 

    9) dopuszcza się kradzieży mienia szkolnego lub rzeczy innych osób bądź uczniów; 

    10) stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną wobec innych osób. 

 

§ 27  
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Informowanie uczniów i ich rodziców  

o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych 

 

1.Wychowawcy klas na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady    

   Pedagogicznej, informują rodziców   uczniów o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi.  

   Informacja ta jest wpisana do dziennika  lekcyjnego, a przyjęcie jej do wiadomości rodzic  

   (prawny opiekun) potwierdza podpisem. 

2. Nauczyciele przedmiotów na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady   

    Pedagogicznej informują każdego ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego   

    pozytywnej ocenie klasyfikacyjnej. Informacja przekazana jest pisemnie przez uczącego   

    nauczyciela w zeszycie  przedmiotowym lub w dzienniczku ucznia. Dopuszcza się ustne   

    przekazanie przewidywanej oceny klasyfikacyjnej z wychowania fizycznego i informatyki. 

3. Wychowawcy klas na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady   

   Pedagogicznej informują pisemnie każdego ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla   

   niego rocznej ocenie z zachowania. 

 

§ 28 

 

Warunki i sposób przekazywania rodzicom informacji  

o postępach i trudnościach ucznia w nauce 

 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 

2. Dyrektor organizuje co najmniej 3 zebrania rodzicielskie w ciągu roku szkolnego w celu 

wymiany informacji, dotyczących postępów w nauce uczniów oraz ich zachowania. 

3. W sytuacji pilnej, dotyczącej zarówno ocen jak i zachowania u większości uczniów  

w klasie, nauczyciel wychowawca zwołuje z własnej inicjatywy zebranie z rodzicami  

w celu przedstawienia i wyjaśnienia sprawy. 

4. W sprawach indywidualnych, dotyczących trudności ucznia w nauce, nauczyciel 

przedmiotu, u którego występują trudności, prosi rodziców (prawnych opiekunów) na 

rozmowy indywidualne. O przeprowadzonej rozmowie nauczyciel informuje wychowawcę 

klasy. 

5. W przypadku dokonania przez ucznia wykroczenia określonego w kryteriach oceny 

zachowania w § 27 pkt 6, wychowawca klasy wzywa rodziców (prawnych opiekunów) na 

rozmowy indywidualne z potwierdzeniem wpisu odbytej rozmowy w dzienniku 

lekcyjnym. 

6. Nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany poinformować rodziców (prawnych opiekunów) 

ucznia o wystawieniu uczniowi drugiej z rzędu ocenie niedostatecznej. 

7. Rodzice uczniów, których wyniki klasyfikacji rocznej uprawniają do otrzymania 

świadectwa z wyróżnieniem, są zaproszeni na uroczyste zakończenie roku szkolnego w 

celu wręczenia im listu gratulacyjnego przez Dyrektora. 

 

§ 29 

 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane  

rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do zabiegania o ocenę wyższą niż przewidywana 

ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli 
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ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna jest zdaniem jego lub jego 

rodziców zaniżona. 

2. Weryfikacja przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych  

dodatkowych zajęć edukacyjnych odbywa się na pisemny wniosek ucznia lub jego 

rodziców (prawnych opiekunów) do Dyrektora Gimnazjum. Wniosek powinien być 

uzasadniony i złożony nie później niż na 5 dni przed planowanym w danym roku 

szkolnym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej. 

3. Dyrektor po rozpatrzeniu zasadności wniosku decyduje o utrzymaniu decyzji 

nauczyciela lub przeprowadzeniu sprawdzianu kontrolnego; o podjętej decyzji 

Dyrektor informuje rodziców ucznia pisemnie. 

4. Sprawdzian przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w obecności obserwatora, 

którym jest Dyrektor lub osoba przez niego wskazana, nie później niż na 1 dzień przed 

planowanym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej. 

5. Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów: 

plastyka, muzyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne, z których sprawdzian 

powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych. 

6. Zadania do sprawdzianu przygotowuje nauczyciel danego przedmiotu, którego 

wniosek dotyczy. Stopień trudności pytań i zadań musi odpowiadać kryteriom stopnia, 

o który ubiega się uczeń lub jego rodzice. 

7. Ustalona ocena w wyniku sprawdzianu kontrolnego jest ostateczna i nie może być 

niższa od przewidywanej. 

8. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający 

skład komisji, termin sprawdzianu, pytania kontrolne oraz ocenę ustaloną 

    przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłe informacje  

   o ustnych odpowiedziach lub wynikach ćwiczeń praktycznych. Protokół 

przechowuje się w dokumentacji szkolnej.  

 

§ 30 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana  

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do zabiegania o ocenę wyższą niż przewidywana 

ocena klasyfikacyjna z zachowania, jeżeli ustalona przez wychowawcę roczna ocena 

klasyfikacyjna jest zdaniem jego lub jego rodziców zaniżona. 

2. Uczeń lub jego rodzice mają prawo zwrócić się na piśmie do Dyrektora  

z wnioskiem o zmianę oceny z zachowania, którą uważają za zaniżoną. Wniosek 

powinien być uzasadniony i złożony nie później niż na 5 dni przed planowanym  

w danym roku szkolnym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej. 

3. Dyrektor Gimnazjum po otrzymaniu pisma zobowiązuje wychowawcę do ponownego 

przeanalizowania ustalonej oceny zachowania i przedłożenia uzasadnienia na piśmie  

z uwzględnieniem kryteriów oceny zachowania. 

4. Ocena ustalona w wyniku przeprowadzonego postępowania nie może być niższa  

od przewidywanej i jest ostateczna.  

§ 30A 

Tryb odwołania od ustalonych ocen. 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, 

że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 
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zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych 

ocen. 

2. Zastrzeżenia o których mowa w ust.1 zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie 

później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

3. Za uchybienia proceduralne uznaje się w szczególności: 

1) wystawienie oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania niezgodnie z obowiązującymi 

w szkole kryteriami; 

2) wystawienie oceny zachowania bez zasięgnięcia opinii uczniów i nauczycieli oraz 

samooceny ucznia; 

3) brak informacji o kryteriach oceniania zachowania przekazanej rodzicom i uczniom na 

początku roku szkolnego. 

4) brak informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną w przewidzianym terminie 

określonym w §27 

5) brak informacji o wynikach klasyfikacji na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 

rady pedagogicznej. 

4. W przypadku stwierdzenia wymienionych w § 30A ust. 3 uchybień, dyrektor szkoły 

powołuje komisję, która w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń ustala ocenę 

klasyfikacyjną: 

1) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych –

przeprowadza w formie pisemnej i ustnej sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania ustala ocenę klasyfikacyjną 

zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej 

liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu 

wiadomości i umiejętności, o którym mowa w § 30A ust. 4 pkt 1 w wyznaczonym 

terminie, może przystąpić do niego w  dodatkowym terminie wyznaczonym przez 

dyrektora szkoły w  uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

6. W skład komisji wchodzą: 

1) W przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

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

przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, który może być zwolniony z udziału 

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

W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia; 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

2) W przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

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

przewodniczący komisji; 

e) wychowawca oddziału, 

f) 3 nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w danym oddziale, 

g) pedagog. 

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

1) Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia: 

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

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

c) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

d) imię i nazwisko ucznia; 
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e) zadania sprawdzające; 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego 

2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

b) termin posiedzenia komisji; 

c) imię i nazwisko ucznia; 

d) wynik głosowania; 

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokoły, o których mowa w § 30A ust. 7 stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia. 

 

 

§ 31 

Egzaminy klasyfikacyjne 

 

1.Uczeń, który nie został sklasyfikowany z przyczyny usprawiedliwionej lub za zgodą Rady 

Pedagogicznej, gdy przyczyny są nieusprawiedliwione, może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

2. Egzamin klasyfikacyjny zdaje uczeń, który realizuje indywidualny tok nauki lub spełnia 

   obowiązek poza szkołą. 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

 Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w ustalonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły.    

4.Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala Dyrektor z nauczycielem przedmiotu,  

z którego przeprowadzany jest egzamin oraz z uczniem i jego rodzicami.   

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności 

wskazanego przez Dyrektora nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 

edukacyjnych. 

6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek poza szkołą przeprowadza 

komisja powołana przez Dyrektora, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio 

obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą, w składzie: 

1) Dyrektor lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji; 

  2)  nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla  

       odpowiedniej klasy. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający skład 

    komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną 

    przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłe informacje  

   o ustnych odpowiedziach. 

§ 32 

Egzamin zewnętrzny poziomu opanowania umiejętności 

 

1. W klasie trzeciej Gimnazjum Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzamin 

poziomu umiejętności określonych odrębnymi przepisami. 
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2. Egzamin ma charakter powszechny i obowiązkowy. 

3. Egzamin przeprowadza się w terminie ustalonym przez komisję okręgową. 

4. Egzamin organizuje zespół egzaminacyjny powołany przez Dyrektora Komisji 

Okręgowej.  


