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PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r.  

Nr 256, poz. 2572 z późn. zm). 

 

ROZDZIAŁ I 

Informacje ogólne o Gimnazjum 

§ 1 

 

1. Nazwa szkoły: Gimnazjum Akademickie. 

2. Siedzibą gimnazjum jest budynek Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży,  

ul. Studencka 19. 

3. Nazwa używana przez szkołę w brzmieniu: Gimnazjum Akademickie. 

4. Gimnazjum działa na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty i aktów wykonawczych. 

5. Organem prowadzącym szkołę  jest Wyższa Szkoła Agrobiznesu.  

6. Nadzór pedagogiczny pełni Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku. 

7. Cykl kształcenia trwa 3 lata. 

 

 

 

ROZDZIAŁ II 

Cele i zadania szkoły 

§ 2 

 

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

trzyletni Program Wychowawczy i Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb 

rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska. 

2. Szkoła realizuje następujące cele: 

a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa  

    ukończenia gimnazjum, 

b) kształtowanie właściwych postaw moralnych, hierarchii wartości, umiejętności  

    dokonywania wyboru, 
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c) promowanie zdrowego stylu życia, 

d) przeciwdziałanie uzależnieniom, 

e) budzenie szacunku dla zdrowia, życia  i środowiska naturalnego człowieka 

f) tworzenie właściwego klimatu szkoły sprzyjającego współpracy i integracji całej 

   społeczności szkolnej, 

g) wdrażanie młodzieży do samorządności, 

h) wyzwalanie inicjatyw, kształtowanie umiejętności twórczego i logicznego myślenia, 

    przedsiębiorczości i operatywności w działaniu, umiejętności dostrzegania potrzeb 

    innych i reagowania na nie, 

i) przygotowanie uczniów do życia w rodzinie i pełnienia w niej różnych ról 

j) dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowości, motywowania do pracy nad sobą, 

k) kształtowanie postawy patriotycznej, 

l) współpraca z rodzicami i opieki nad uczniami, 

m) przeciwdziałania i redukowania przemocy w szkole. 

3. Do zadań szkoły należy w szczególności: 

a) wprowadzenie uczniów w świat wiedzy, ujmowanej dyscyplinarnie, 

b) zapewnienie zdobycia wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację 

    nauki w następnym etapie kształcenia, 

c) umożliwienie poznania i rozumienie świata, jego kultury i sztuki, 

d) przygotowanie uczniów do rozwiązywania problemów poznawczych i realizacyjnych, 

    rozumienia języków mediów, 

e) przygotowanie uczniów do wyboru dalszej drogi życiowej zgodnie z ich 

    predyspozycjami i zainteresowaniami, 

f) wspieranie rozwoju uczniów i usamodzielniania ich w podejmowaniu decyzji  

    związanych z dalszą edukacją, 

g) przygotowanie do aktywnego udziału w życiu społecznym, 

h) kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, 

i) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej określonej w  

   rozporządzeniu, w sprawie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

j) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych  

    uczniów, 

k) wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań  

    dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły, 

l) wspomaganie wychowawczej roli rodziców, 
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m) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom  

    pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, 

n) skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do  

    poziomu przygotowania uczniów, 

o) przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego  

    kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno –  

    zawodowe, 

p) upowszechnienie przez uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie  

    właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych, 

q) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć  

    pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

r) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią,  

    rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole, 

s) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych  

    postaw wobec problemów ochrony środowiska, 

t) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji, 

u) egzekwowanie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego. 

 

ROZDZIAŁ III 

Sposoby realizacji zadań szkoły 

§ 3 

 

1. Praca dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę 

programową kształcenia ogólnego, zgodnie z dopuszczonymi programami nauczania 

dla poszczególnych edukacji przedmiotowych. 

2. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej 

„programem nauczania ogólnego”, dopuszcza do użytku dyrektor szkoły po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej na wniosek nauczyciela lub nauczycieli. 

3. Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany 

samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również 

zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program 

opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie 

modyfikacjami. O wprowadzonych modyfikacjach do programu nauczyciel informuje 

Radę Pedagogiczną przed przyjęciem programów do realizacji. 
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4. Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania ogólnego musi być dostosowany 

do potrzeb edukacyjnych uczniów, dla których jest przeznaczony i uwzględniać 

warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania i możliwości uczniów. 

5. Nauczyciel lub zespół nauczycieli wybierając lub opracowując autorski program 

obowiązani są uwzględniać poniższe zasady: 

1) program nauczania ogólnego opracowuje się na cały etap edukacyjny, 

2) zachowanie zgodności programu nauczania z treściami nauczania zawartymi  

w podstawie programowej, 

3) uwzględnienie w całości podstaw programowych edukacji kształcenia ogólnego, 

4) zachowanie poprawności pod względem merytorycznym i dydaktycznym. 

6. Program nauczania ogólnego obejmuje jeden etap edukacyjny. 

7. Program nauczania zawiera: 

1) szczegółowe cele kształcenia i wychowania, 

2) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego, 

3) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości 

indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, 

w jakich program będzie realizowany, 

4) opis założonych osiągnięć ucznia, 

5) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia. 

8. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba, wykonująca zadania z zakresu  

nadzoru pedagogicznego, dokonuje analizy formalnej programu nauczania 

zaproponowanego przez nauczyciela/nauczycieli programu. W przypadku wątpliwości, 

czy przedstawiony program spełnia wszystkie warunki opisane w odpowiednim 

rozporządzeniu, dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii o programie innego nauczyciela 

mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje 

wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest 

przeznaczony, doradcy metodycznego lub zespołu przedmiotowego funkcjonującego  

w szkole. 

9. Dopuszczone programy nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku pracy. Wnioski 

przedstawiane są na posiedzeniach zespołów przedmiotowych. 
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§ 4 

 

1. Szkoła stwarza warunki dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom poprzez: dyżury  

nauczycielskie, ochronę obiektu szkoły, pełną opiekę podczas zajęć, w tym wycieczek  

i wyjść szkolnych oraz wyjazdów zagranicznych.  

2. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych uczeń może przebywać na terenie szkoły jedynie  

      pod opieką uprawnionej osoby. 

3. Gimnazjum realizuje zadania i cele z uwzględnieniem warunków rozwoju ucznia,  

zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

4. W gimnazjum zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone są  

w klasopracowniach, pracowniach, sali gimnastycznej oraz komputerowej. 

Nauczyciele, realizując swoje zadania dydaktyczno-wychowawcze, zobowiązani są do 

zapewnienia pełnego bezpieczeństwa uczniom, w szczególności: 

a) zapoznają uczniów z regulaminem gabinetów, 

b) nadzorują uczniów reagując na każde niewłaściwe zachowanie, 

c) wykonują szczególne obowiązki w zakresie bhp. 

5. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada następującą bazę: 

a) klasopracownie, 

b) pracownię komputerową, 

c) gabinet pielęgniarski, 

d) pomieszczenie biblioteczne, 

e) bufet ze sklepikiem, 

f) sekretariat, 

g) pokój nauczycielski 

h) gabinety administracji szkolnej. 

6. Szkoła zapewnia opiekę, bezpieczne i korzystne dla zdrowia ucznia  warunki edukacji, 

poszanowanie praw dziecka  i ucznia, warunki prawidłowego rozwoju 

psychofizycznego poprzez: 

a) realizację programów wychowawczo – profilaktycznych, 

b) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć  

w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, nie łączenie  

w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem 

przedmiotów, których program tego wymaga, 

c) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach wychowania fizycznego,  
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w pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy, 

d) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny, 

e) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń, 

f) współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, placówkami systemu opieki, 

policją, instytucjami i stworzeniami społecznymi, 

g) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, 

h) popularyzowanie wśród nauczycieli, rodziców i uczniów wiedzy z zakresu praw 

rozwoju i potrzeb psychicznych człowieka, 

i) różnicowanie wymagań dydaktycznych i wychowawczych w zależności od cech 

psychicznych i możliwości ucznia, 

j) prowadzenie zajęć integracyjnych w klasach pierwszych. 

 

7. W szkole w celu zapewnienia realizacji powyższych zadań opracowane są: Program 

Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki przyjmowane uchwałą Rady 

Pedagogicznej i opiniowane przez Radę rodziców. 

8. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły dostosowuje się do wieku 

uczniów, ich możliwości oraz potrzeb środowiska. 

9. W szkole obowiązują następujące zasady i formy sprawowania opieki nad uczniami: 

a) w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych uczniowie 

pozostają pod opieką nauczycieli lub pod nadzorem osób do tego upoważnionych, 

b) uczeń ma prawo do opieki nauczyciela podczas przerw, między zajęciami szkolnymi, 

realizowanej w formie dyżurów nauczycielskich opracowanych wg tygodniowego 

harmonogramu, 

c) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji szkoły w sposób zapewniający 

łatwy do niego dostęp, 

d) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały, 

e) zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie 

wycieczek organizowanych przez szkołę określają odrębne przepisy – Regulamin 

wycieczek i wyjść szkolnych, 

f) uczeń zostaje zwolniony z lekcji przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły  

(w razie nieobecności wychowawcy) po okazaniu pisemnej prośby rodzica (prawnego 

opiekuna), 

g) w razie choroby lub złego samopoczucia uczeń jest odbierany ze szkoły przez rodzica 

(prawnego opiekuna), 
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h) w przypadku nieobecności nauczyciela dyrektor lub jego zastępca może podjąć decyzję 

o wcześniejszym zwolnieniu uczniów z zajęć lekcyjnych, po uprzednim wcześniejszym 

umieszczeniu takiej informacji na tablicy zastępstw, 

i) o zasadach i formach zwolnienia ucznia z zajęć lekcyjnych informuje się rodziców 

(opiekunów prawnych) na początku roku szkolnego. 

10. Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele grupy 

przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły przedmiotowe 

lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. 

11. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący 

zespołu. 

12. Do zadań zespołów przedmiotowych m.in. należy: 

a) wybór programów nauczania i współdziałania w ich realizacji, 

b) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, 

stymulowanie rozwoju uczniów, 

c) opiniowanie i ewaluacja przygotowanych w szkole programów nauczania, 

d) monitorowanie i diagnozowanie wyników pracy uczniowskiej, 

e) proponowanie tematyki szkoleń wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, 

f) W gimnazjum działają zespoły przedmiotowe: 

a) humanistyczny, 

b) matematyczny, 

c) przyrodniczy, 

d) języków obcych, 

e) wychowania fizycznego. 

13. Do zadań przewodniczącego zespołu należy: 

- zwoływanie i prowadzenie spotkań 

- protokołowanie spotkań 

- opracowywanie planów i sprawozdań z działalności semestralnej zespołu, 

- diagnozowanie i monitorowanie efektów pracy dydaktycznej nauczycieli  

   odpowiednich  przedmiotów, 

  - wdrażanie wyników z przeprowadzonych diagnoz. 

14. W gimnazjum mogą działać zespoły problemowo-zadaniowe, takie jak: 

a) zespół do wspierania uzdolnień 

b) zespół do promocji zdrowia 

c) zespół do mierzenia jakości pracy w szkole 
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d) zespół wspierający pomoc psych-pedagogiczną 

15. Wychowawcy klas tworzą Zespół Wychowawczy. 

16. Pracą Zespołu Wychowawczego kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący 

zespołu. 

17. Celem zespołu Wychowawczego jest koordynowanie pracą wychowawczą nauczycieli 

i proponowanie działań wychowawczych. 

18. Do zadań Zespołu Wychowawczego należy: 

a) analiza sytuacji wychowawczej szkoły, poszczególnych klas 

b) wypracowanie procedur rozwiązywania problemów, 

c) szukanie skutecznych sposobów zapobiegania uzależnieniom i innym negatywnym  

    zachowaniom uczniów, 

d) tworzenie programów przeciwdziałania przemocy i agresji uczniów. 

19.  Wychowawcy działają zgodnie z obowiązkami zawartymi na stanowisku  

  wychowawcy. 

 20. Zespół wychowawczy działa według przyjętego w szkole uchwałą Rady  

            Pedagogicznej „Regulaminu Szkolnego Zespołu Wychowawczego”. 

21. Zasady i tryb oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów oraz przeprowadzenie  

 egzaminów klasyfikacyjnych i sprawdzających określają zasady Wewnątrzszkolnego  

 Systemu Oceniania w Akademickim Gimnazjum w Łomży. 

 22. Gimnazjum zapewnia uczniom rozwijanie ich uzdolnień i zainteresowań poprzez  

 organizację zajęć dodatkowych z uwzględnieniem w szczególności potrzeb  

 rozwojowych uczniów. 

a) Koła zainteresowań organizowane są w zależności od posiadanych przez szkołę 

środków finansowych. 

23. W szkole mogą działać koła zainteresowań: 

a) zajęcia artystyczne/teatralne, 

b) dziennikarskie, 

c) sportowo-rekreacyjne, 

d) matematyczne, 

e) informatyczne, 

f) fizyczne, 

g) biologiczne, 

h) edukacji ekologicznej, 

i) geograficzne, 
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j) zajęcia wyrównawcze, 

k) zajęcia dla młodzieży zdolnej, 

l) zajęcia tzw. „pogotowia uczniowskiego” dla uczniów potrzebujących bieżącej 

pomocy, 

m) zajęcia przygotowujące do konkursów przedmiotowych. 

24. Zajęcia w kołach zainteresowań oraz inne zajęcia dodatkowe SA prowadzone poza  

      godzinami dydaktycznymi. 

25. Udział uczniów w zajęciach tego typu jest dobrowolny. 

26. Nauczyciele prowadzący zajęcia są odpowiedzialni za bezpieczeństwo powierzonych im  

 uczniów. 

27. Uczniowie uczestniczący w zajęciach dodatkowych korzystają z gabinetów lub sal  

 gimnastycznych (w zależności od rodzaju zajęć) i pełnego wyposażenia tych  

 pomieszczeń. 

28. W szkole odbywają się zajęcia poświęcone realizacji projektów edukacyjnych zgodnie  

 z uchwalonym Regulaminem Realizacji Projektów Edukacyjnych. 

29. Szkoła wspiera uczniów, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych  

 potrzebna jest pomoc poprzez następujące formy opieki i pomocy: 

a) organizowanie pomocy materialnej uczniom z rodzin najuboższych 

b) udzielanie porad indywidualnych uczniom i rodzicom przez pedagoga  

 i psychologa 

c) pomoc w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych, 

w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych – pedagog, wychowawcy i inni 

nauczyciele 

d) organizowanie zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów mających 

trudności w nauce 

e) organizowanie terapii zajęciowej dla uczniów z objawami niedostosowania 

społecznego 

f) kierowanie wniosków do Sądu Rodzinnego w przypadku zaniedbywania 

obowiązków rodzicielskich 

g) wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do 

placówek opieki całkowitej. 

30. Gimnazjum współdziała z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi w zakresie: 

a) poradnictwa rodzinnego, 

b) poradnictwa zawodowego, 
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c) problematyki zaburzeń sfery emocjonalno-motywacyjnej, 

d) określenia możliwości intelektualnych dziecka, 

e) przyczyn specyficznych trudności w nauce – dyslekcja, dysortografia, dysgrafia, 

dyskalkulia, 

f) diagnozy predyspozycji umiejętności zawodowych. 

g) udzielania rodzicom wskazań do pracy domowej ucznia 

h) realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach lub opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej. 

31. Gimnazjum współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, 

wychowania i profilaktyki poprzez: 

a) zebrania rodzicielskie (klasowe, ogólnoszkolne) 

b) indywidualne spotkania z rodzicami, kontakty telefoniczne, listowne, konsultacje, 

współpracę przy organizowaniu wycieczek, imprez klasowych i szkolnych 

c) wpływ i udział w tworzeniu programu wychowawczego szkoły 

d) działalność Rady Rodziców 

32. Gimnazjum realizuje wewnątrzszkolny system doradztwa oraz zajęć związanych  

 z wyborem kierunku kształcenia poprzez: 

a) wyzwalanie własnej aktywności w kierunku samopoznania i samooceny 

b) modyfikację samooceny w przypadku, gdy odbiega ona od realnych możliwości 

c) pomoc w pogłębianiu wiedzy o interesujących ich zawodach 

d) kształtowanie umiejętności konfrontowania oceny swego stanu zdrowia z wymaganiami 

wybieranego zawodu 

e) zapoznanie ze strukturą szkolnictwa ponadgimnazjalnego 

f) zapoznanie z systemem rekrutacji dla szkół ponadgimnazjalnych różnego typu 

g) współdziałanie z rodzicami w realizacji powyższych zadań. 

 

ROZDZIAŁ IV 

§ 5 

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA 

 

1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną, udzielaną uczniom, 

rodzicom i nauczycielom. 

2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole  
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 są bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji 

dobrowolny. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na: 

a) diagnozowaniu środowiska ucznia 

b) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia  

 i umożliwianiu ich zaspokojenia 

c) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez 

ucznia 

d) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami 

e) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla 

uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym 

dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym 

f) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców 

g) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym 

zakresie 

h) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego 

kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym 

kierunku 

i) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci 

j) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizacji programów nauczaniu do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia 

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom 

k) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

l) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli 

ł) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

4. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości 

psychofizycznych oraz rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie 

i zaspokajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających z: 
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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 

8) zaburzeń psychicznych 

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych 

10) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych 

11) zaniedbań środowiskowych 

12) trudności adaptacyjnych 

13) odmienności kulturowej. 

5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają: 

a) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem 

b) pedagog szkolny 

6. W przypadku stwierdzenia, że uczeń/uczniowie ze względu na potrzeby rozwojowe lub 

edukacyjne wymaga/ją pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel/ pedagog 

informuje o tym niezwłocznie dyrektora szkoły. 

7. O pomoc psychologiczno-pedagogiczną mogą wnioskować: 

a) rodzice ucznia/prawni opiekunowie 

b) uczeń 

c) poradnia psychologiczno-pedagogiczna 

d) dyrektor szkoły 

e) pielęgniarka szkolna 

f) pracownik socjalny 

g) kurator sądowy. 

8. Wychowawca klasy, o ile uzna za zasadne, informuje innych nauczycieli 

  o konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 

9. W celu organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom posiadającym 

orzeczenie dyrektor szkoły może powołać Zespół Wspierający. 

10. Zadaniem zespołu jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w szkole w tym w szczególności: 

a) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
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 z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia 

b) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia 

posiadającego orzeczenie lub opinię także z uwzględnieniem zaleceń zawartych 

 w orzeczeniu 

c) określenie sposobu dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu 

nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia 

d) dokumentowanie ustaleń z posiedzeń zespołu 

e) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa zawodowego 

f) określenie działań wspierających rodziców ucznia 

g) w zależności od potrzeb określa zakres współdziałania z poradniami specjalistycznymi, 

organizacjami pozarządowymi lub innymi działającymi na rzecz rodziny, dzieci  

 i młodzieży; 

h) dokonywania okresowej oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

i) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

11. Koordynatorami pracy zespołów wspierających, o których mowa w pkt. 9 jest pedagog 

szkolny. 

12. Do zadań koordynatora należy: 

a) ustalenie terminów spotkań Zespołu 

b) zawiadomienie o terminie spotkania Zespołu: dyrektora szkoły i wszystkich członków 

(z tygodniowym wyprzedzeniem) 

c) prowadzenie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów 

d) nawiązywania kontaktów z PPP, organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży – ustala rozwiązania 

organizacyjne, jeśli wynika to z planu działań wspierających dla ucznia (ustala czas, 

miejsce zajęć, ilość osób w grupie itp.). 

13. Na podstawie zaleceń zespołu dyrektor szkoły ustala formy, sposoby i okres udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne 

formy pomocy będą realizowane biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym 

roku mogą być przeznaczone na realizacje tych form. 
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14. O ustalonych formach, sposobach, wymiarze i okresie udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dyrektor szkoły informuje rodziców lub opiekunów 

prawnych w formie pisemnej. 

15. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie: 

a) systemowych działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów, w tym 

uczniów wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie 

ich zainteresowań i uzdolnień 

b) działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich 

zaspokojenia 

c) zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych 

d) zajęć dydaktyczno-wyrównawczo 

e) zajęć socjoterapeutycznych 

f) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli 

g) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 

h) porad dla uczniów 

i) działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się  

 w trudnej sytuacji życiowej. 

16. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w szkole w formie 

wywiadów z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz  

 z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

17. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej 

składa pisemny wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką pp. W szkole 

organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami 

uczniów. Zasady organizacji kół zainteresowań określa Regulamin Organizacji Kół. 

18.  Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju 

uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są 

specjalną opieką nauczyciela (organizowane są zajęcia wspierające przygotowanie 

uczniów do konkursów, olimpiad i zawodów sportowych). 

19.  Szkoła nawiązuje współpracę z Akademickim Liceum Ogólnokształcącym i Szkołą 

Ponadgimnazjalną w celu wzbogacenia procesu dydaktycznego. 
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§ 6 

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ 

 

1. W szkole działa Zespół ds. Wspierania Uzdolnień. Zadania Zespołu określa 

Regulamin Zespołu. 

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

na: 

a) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia 

b) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, 

intelektualnych i fizycznych ucznia 

c) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności 

ucznia 

d) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego 

wyposażenia i środków dydaktycznych 

e) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych. 

 

§ 7 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE I SPECJALISTYCZNE 

 

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności 

  w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających  

 z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. 

2. Objecie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga 

zgody rodzica. 

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. O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły, po 

zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii 

wychowawcy. 

5. 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. 
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§ 8 

PEDAGOG SZKOLNY I INNI SPECJALIŚCI 

 

6. W szkole zatrudniony jest pedagog w miarę potrzeb i możliwości mogą być 

zatrudnieni specjaliści, posiadający kwalifikacje do rodzaju prowadzonych zajęć. 

7. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog oraz inni 

nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych,  

 w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców. 

 

ROZDZIAŁ V 

ORGANY GIMNAZJUM I ICH KOMPETENCJE 

§ 9 

 

1. Organami Gimnazjum są: 

a) Dyrektor Gimnazjum 

b) Rada Pedagogiczna 

c) Rada Rodziców 

 

§ 10 

DYREKTOR SZKOŁY 

 

1. Dyrektor szkoły reprezentuje szkołę, kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą 

i opiekuńczą, a w szczególności: 

a) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej 

jakości pracy 

b) przewodniczący Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady 

oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie  

 i porządku zebrania z Regulaminem Rady Pedagogicznej 

c) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących 

d) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem 

  i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący 

e) powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, gdy zachodzi taka potrzeba 

f) opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów 

g) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami 
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h) przekłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne 

wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły 

i) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela 

j) opracowuje szkolny zestaw podręczników 

k) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim 

l) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub 

rozszerzenie i wzbogacenie form działalności wychowawczo-opiekuńczej w szkole 

ł) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formach i na zasadach określonych 

  statucie szkoły 

m) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez uczniów.  

W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki tj. opuszczenie 

co najmniej 50% zajęć w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne  

w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

n) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę 

Pedagogiczną 

o) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły 

przedmiotowe, problemowo-zadaniowe oraz zespół wspierający na potrzeby 

organizacji, planowania, dokonania wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności lub 

niedostosowaniu społecznym 

p) ustala wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym 

roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form 

q) w szczególnych przypadkach, dyrektor szkoły może wyznaczyć inną osobę niż osobę 

sprawującą funkcję wychowawcy do planowania i koordynowania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej uczniom danej klasy 

r) zwalnia uczniów z wychowania fizycznego, plastyki, zajęć artystycznych, zajęć 

technicznych, informatyki, technologii informatycznej, drugiego języka w oparciu 

  o odrębne przepisy 

s) w uzasadnionych przypadkach występuje do kuratora oświaty z wnioskiem 

  o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum 

t) występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie 

ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej jego 
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części w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku. Dyrektor składa wniosek 

w porozumieniu z rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami) 

u) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych 

  i organizacyjnych 

v) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej 

  i religijnej uczniom 

w) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów gimnazjalnych 

x) w porozumieniu z radą pedagogiczną określa szczegółowe warunki realizacji projektu 

edukacyjnego realizowanego przez uczniów gimnazjum 

y) prowadzi ewidencję spełnienia obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki w formie 

księgi uczniów prowadzonych na zasadach określonych odrębnych przepisach 

z) na udokumentowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie 

opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia 

do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dyslekcją 

rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki 

drugiego języka obcego; ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 

zwalnia na podstawie tego orzeczenia 

ż) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości ucznia 

ź) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych  

  i sprawdzających na zasadach określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie oceniania. 

2. Organizuje działalność szkoły, a szczególności: 

a) opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny 

b) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego 

oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych 

c) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej 

d) wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych 

przepisach, dni wolne od zajęć 

e) informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach 

wolnych 

f) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie 

zdrowia uczniów 

g) zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 
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  w sytuacjach wystąpienia w kolejnych w dwóch dniach poprzedzających zawieszenie 

zajęć temperatury -15 stopni C, mierzonej o godzinie 21.00. Określone warunki 

pogodowe nie są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje dyrektora szkoły 

h) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły,  

 a w szczególności należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków 

pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym 

i) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne 

j) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz 

dbałości o estetykę i czystość 

k) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły 

l) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku 

ł) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły 

m) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Sprawuje opiekę nad uczniami: 

a) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim, 

b) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły 

c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki 

medycznej w szkole. 

 

 

§ 11 

RADA PEDAGOGICZNA 

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły. 

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

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, 

w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym 

jest działalność opiekuńczo – wychowawcza. 

4. Rada Pedagogiczna jako organ stanowiący i opiniodawczy: 

a) zatwierdza plany pracy gimnazjum, 

b) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów, 
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c) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

d) spośród przedstawionych przez nauczycieli programów nauczania oraz podręczników 

ustala w drodze uchwały po zasięgnięciu opinii Rady rodziców odpowiedni „Szkolny 

zestaw programów nauczania” i „Szkolny zestaw podręczników” obowiązujący 

przez 3 lata, 

e) podejmuje uchwały w sprawie skierowania ucznia do klas przysposabiających do 

zawodu, 

f) opiniuje tygodniowy podział godzin, 

g) opiniuje projekt planu finansowego, 

h) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału stałych prac i zajęć, 

i) Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności pod nazwą „Regulamin Rady 

Pedagogicznej”, 

j) posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane, 

k) uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

 ½ liczby członków rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw, będących 

przedmiotem posiedzeń Rady, 

l) uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego. 

 

§ 12 

RADA RODZICÓW 

 

1.  Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa 

  w szczególności: 

a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, 

b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów od rad oddziałowych oraz 

przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców, 

c) Regulamin Rady Rodziców jest zatwierdzany przez zebranie ogólne. 

2. Kompetencje Rady Rodziców: 

a) uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: Programu wychowawczego 

szkoły i Programu profilaktyki szkoły, 

b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły, 

c) opiniowanie projektu planu finansowego przez dyrektora szkoły, 
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d) działanie na rzecz stałej poprawy bazy szkolnej, pozyskiwanie środków 

finansowych w celu wsparcia szkoły, 

e) współdecydowanie o formach pomocy dzieciom, 

f) w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, Rada Rodziców 

może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych 

źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa Regulamin 

Rady Rodziców. 

 

§ 13 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 

1. W Akademickim Gimnazjum działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy  

 uczniowie szkoły. 

2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

3. Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy uczniów w zakresie: 

a) oceniania, klasyfikowania i promowania, 

b) form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu zasad 

określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 

4. Przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie w zakresie praw 

uczniów takich jak: 

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

  i stawianymi wymaganiami, 

b) prawo do organizacji życia szkolnego, 

c) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

d) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem. 

e) Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

5. Opracowuje regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia 

Społeczności Uczniowskiej, Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi. 
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§ 14 

WSPÓŁDZIAŁANIE RODZICÓW ZE SZKOŁĄ 

W SPRAWIE WYCHOWAWNIA I KSZTAŁCENIA DZIECI 

 

 1. Rodzice mają prawo do: 

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej 

klasie i szkole, z którymi zostają zapoznani na pierwszym zebraniu przez 

wychowawcę klasy, 

b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania 

 i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów 

klasyfikacyjnych, sprawdzających i oprawkowych zawartych  

w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Akademickiego Gimnazjum.  

Z zapisami WSO zobowiązani są zapoznać rodziców wychowawcy klas na 

pierwszych zebraniach w nowym roku szkolnym, 

c) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów 

 i przyczyn trudności w nauce. 

2. W roku szkolnym organizuje się stałe spotkania z rodzicami oraz konsultacje  

 Stwarzając możliwość wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.  

Harmonogram spotkań przedstawiony jest na pierwszych w danym roku szkolnym 

zebraniach z rodzicami. 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA GIMNAZJUM 

§ 15 

1. Organizację Akademickiego Gimnazjum określa statut. 

2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy 

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym 

planem nauczania i programami wybranymi z zestawu programów dla danej klasy, 

dopuszczonych do użytku szkolnego. 

3. Liczba uczniów w klasie (oddziale) ustalona jest przez dyrektora szkoły na podstawie 

przepisów oświatowych i arkusza organizacyjnego zatwierdzanego przez organ 

prowadzący na każdy rok szkolny. 

4. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki według 



 24 

5. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 osób. 

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

w systemie klasowo-lekcyjnym. 

7. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

8. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np. zajęcia wyrównawcze, koła 

zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym 

 w grupach oddziałowych lub między oddziałowych. 

9. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

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

szkolnego oraz kalendarz szkolny. 

10. Organizację stałych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład 

zajęć ustalony przez dyrektora Akademickiego Gimnazjum na podstawie zatwierdzonego 

arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

11. W gimnazjum organizowane są zajęcia nadobowiązkowe, koła zainteresowań, wyjścia, 

wycieczki, wyjazdy w miarę potrzeb uczniów i możliwości organizacyjnych oraz 

finansowych szkoły. Na tych zajęciach uczniowie mogą przebywać tylko pod opieką 

nauczyciela gimnazjum, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów. 

12. Uczniowie, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie 

rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, mogą być kierowani do gimnazjum  

z klasami przysposabiającymi do pracy zawodowej. Umożliwienie nauki w w/w klasach 

następuje zgodnie z odrębnymi przepisami. 

13. Uczniowie korzystają z zasobów biblioteki WSA 

A) Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczyciela. 

B) Do zadań bibliotekarza należy: 

1)  udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni, 

2) wydzielenie księgozbioru przeznaczonego do pracowni, klas itp., jeżeli nauczyciel 

przedmiotu zgłosi taką potrzebę, 

3) prowadzenie działalności informacyjnej i wizualnej propagandy czytelnictwa, 

4) poznawanie czytelników i pozyskiwanie nowych, 

5) współpraca z nauczycielami przedmiotów, wychowawcami i rodzicami 

 w przygotowywaniu uczniów do samokształcenia, 
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6) przygotowywanie i przeprowadzenie zajęć z zakresu przysposobienia czytelniczego, 

7) indywidualny instruktaż dotyczący korzystania z księgozbioru, katalogów itp., 

8) zorganizowanie i kierowanie pracą zespołu uczniów współpracujących z biblioteką, 

9) prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej, 

10) troska o wyposażenie i estetykę sali bibliotecznej, 

11) gromadzenie zbioru zgodnie z potrzebami szkoły, 

12) prowadzenie ewidencji zbiorów, 

13)  konserwacja zbiorów, 

14) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, 

15) sporządzanie informacji (sprawozdań) o działalności biblioteki – semestralne. 

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

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora gimnazjum,  

z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku. 

15. Arkusz Organizacji Gimnazjum zatwierdza organ potwierdzający gimnazjum do dnia 30  

      maja danego roku. 

 

ROZDZIAŁ VII 

§ 16 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi. 

2. Stanowiska administracji i obsługi tworzone przez Dyrektora Zespołu Szkół 

Akademickich na podstawie potrzeb szkoły. 

3. Zadania nauczycieli: 

a) Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest 

odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów. 

4. Do obowiązków nauczyciela należy: 

a) uczestniczyć w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy, 

b) przestrzegać zapisów statutowych, 

c) zapoznać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie, 

d) prowadzić obserwacje w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów, 

e) zgłaszać zauważone specjalne potrzeby uczniów wychowawcy klasy, 

f) przestrzegać zapisów prawa wewnątrzszkolnego, 
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g) brać udział w zebraniach organizowanych przez wychowawcę oddziały celem 

omówienia spraw związanych z organizacją, koordynacją i świadczeniem pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej jego wychowankom, 

h) w pracowniach egzekwować przestrzegania regulaminów pracowni oraz przepisów 

BHP i innych, 

i) w salach gimnastycznych i na boisku używać tylko sprawnego sprzętu, 

j) na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów, 

k) pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem, 

l) przygotowywać się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych, 

m) dbać o poprawność językową uczniów, 

n) stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami, 

o) podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne, 

p) służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, 

q) dbać o powierzone pomoce i sprzęt, 

r) aktywnie uczestniczyć w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej 

s) stosować różnorodne metody pracy. 

5. Zadania wychowawcy klasy: 

a) Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli 

uczących w tym oddziale, zwanej dalej „wychowawcą”. 

b) Dla zapewnienia ciągłości, skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby 

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

6. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad ucznami, 

 a w szczególności: 

a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, 

b) przygotowywanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

c) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka. 

7. Wychowawca w celu realizacji zadań, w/w winien: 

a) zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków, 

b) opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy, 

c) utrzymywać systematyczny kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji 

oddziaływań wychowawczych, 

d) współpracować z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczną, 

e) rozpoznawać i diagnozować możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych 

potrzeb rozwojowych wychowanków, 
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f) wnioskować o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

g) brać udział w pracach Zespołu Wspierającego, 

h) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków, 

i) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia, 

j) udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, 

k) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji 

 i poszanowaniu godności osobistej, 

l) uczestniczyć w zebraniach z rodzicami uczniów, 

8. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-

wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa, teczkę wychowawcy itp.). 

9.  Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, pedagoga szkolnego oraz innych instytucji wspierających rozwój  

i wychowanie ucznia. 

10. W zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom powierzonej 

klasy do obowiązków wychowawcy należy: 

a) przeanalizowanie dostarczonych przez rodziców orzeczeń i opinii z poradni 

psychologiczno-pedagogicznej i wszczęcie postępowania zgodnie z procedurą 

obowiązującą w szkole, 

b) przeanalizowanie opinii pp i wstępne zdefiniowanie trudności/zdolności uczniów 

 o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

c) zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku; 

d) określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą 

nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie, 

e) w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

wszczęcie postępowania zgodnie z procedurą określoną w szkole, 

f) poinformowanie pisemne rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku. Pismo 

wychodzące do rodziców/ prawnych opiekunów przygotowuje wychowawca, 

 a podpisuje dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba, 

g) monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach, 

h) informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno-

pedagogicznej i postępach ucznia, 

i) angażowanie rodziców/prawnych opiekunów w działania pomocowe swoim dzieciom, 

j) prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej i postępach ucznia, 
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k) angażowanie rodziców/prawnych opiekunów w działania pomocowe swoim dzieciom, 

l) prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom swojej klasy, zgodnie z zapisami 

 w statucie szkoły, 

m) stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu 

ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych 

 i psychologicznych oraz dokonania ewaluacji w trakcie i na zakończenie, 

n) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze 

emocjonalnej i behawioralnej, 

o) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem 

zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i sytuacji pomocowych. 

 

 

§ 17 

ZAKRES ZADAŃ PEDAGOGA 

 

1. Do zakresu działania pedagoga szkolnego należy w szczególności: 

a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, niepowodzeń edukacyjnych 

oraz wspierania mocnych stron uczniów, 

b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów, 

c) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich 

 do rozpoznanych potrzeb, 

d) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci  

i młodzieży, 

e) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym 

 i pozaszkolnym uczniów, 

f) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych, 

g) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 
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h) wspieranie nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, 

i) koordynowanie pracą Zespołu Wspierającego. 

 

 

ROZDZIAŁ 

VIII 

UCZNIOWIE SZOŁY 

§ 18 

 

1. Zasady rekrutacji uczniów do gimnazjum 

a) Do gimnazjum przyjmowani są uczniowie, którzy ukończyli Szkołę Podstawową 

 i podlegają obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia. 

2. Do klas pierwszych gimnazjum przyjmuje się: 

- absolwentów szkół podstawowych 

3. O przyjęciu decyduje Komisja Rekrutacyjna postępując zgodnie z Zasadami 

Rekrutacji obowiązującymi w Gimnazjum Akademickim. 

4. Dyrektor szkoły decyduje o przyjęciu uczniów do klas pierwszych gimnazjum 

 w przypadku, gdy: 

a) uczeń powraca z zagranicy 

b) liczba kandydatów do klasy pierwszej jest mniejsza lub równa wolnych miejsc, 

którymi dysponuje szkoła. 

 

 

 

§ 19 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 

 

1. Uczeń szkoły ma prawo: 

a) do informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania, 

b) posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania, 

c) korzystać z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności, 

d) znać z tygodniowym wyprzedzeniem termin sprawdzianu wiadomości – 

sprawdzian całogodzinny i obejmujący większą partię materiału, może być tylko 
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jeden w ciągu dnia a najwięcej trzy w ciągu tygodnia. W tym samym dniu mogą się 

odbyć również kartkówki / najwyżej dwie/, trwające nie dłużej niż 20 minut 

 i zastępujące odpowiedź ustną ucznia, 

e) do terminowego /3 tygodnie/ zwrotu prac pisemnych. Jeżeli nauczyciel nie odda 

prac w terminie, ocen negatywnych nie należy wpisywać, 

f) do tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej, 

g) poszanowania swej godności, 

h) jawnego wyrażania opinii dotyczących szkoły, 

i) rozwijania zainteresowań i zdolności, 

j) korzystania z pomocy doraźnej, 

k) życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno wychowawczym, 

l) nietykalności osobistej, 

m) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem 

 i w myśl obowiązujących regulaminów, 

n) reprezentowania szkoły w konkursach i w zawodach, 

o) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się 

w organizacjach działających w szkole, 

p) korzystania z poradnictwa psychologicznego – pedagogicznego i zawodowego. 

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, 

 a zwłaszcza: 

a) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego 

zachowania, 

b) usprawiedliwiania, w odpowiednim terminie i formie, nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych (4 dni od powrotu do szkoły), 

c) dbanie o schludny wygląd i noszenie ustalonego stroju, 

d) dbanie o wspólne dobro, ład, porządek w szkole, 

e) naprawiania wyrządzonych szkód materialnych, 

f) przestrzegania zasad kultury współżycia, 

g) dbania o honor i tradycję szkoły, 

h) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady 

Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego, 

i) okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły, 

j) przestrzegania obowiązujących w szkole przepisów, 

k) dbania o własne życie, zdrowie i higienę. 
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3. Uczniów obowiązuje zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i palenia 

papierosów. 

4. Uczniów obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych podczas lekcji. Uczeń przed wejściem do klasy zobowiązany jest 

do wyłączenia telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego, 

chowając je w bezpieczne miejsce. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności 

 za zaginione aparaty komórkowe i inne wartościowe przedmioty. 

 

§ 20 

NAGRODY I KARY 

 

1. Nagrody: 

a) Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

- rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły, 

- wzorową postawę uczniowską, 

- wybitne osiągnięcia. 

b) Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, opiekuna 

samorządu uczniowskiego, rady rodziców, po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej. 

c) Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów: 

 - pochwała wychowawcy lub innego nauczyciela w obecności klasy, 

 - poinformowanie o fakcie rodziców (opiekunów), 

 - pochwała dyrektora szkoły wobec całej społeczności szkolnej, 

 - pochwała w postaci dyplomu dla ucznia oraz list gratulacyjny dla rodziców 

(opiekunów) ucznia. 

d) Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowo rocznej uzyskał  

z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i ocenę 

 z zachowania co najmniej dobrą oraz nie ma ocen dostatecznych, otrzymuje 

świadectwo z wyróżnieniem. 

2. Kary: 

Uczeń podlega karze za nieprzestrzeganie obowiązujących na terenie szkoły 

przepisów.  

 3.     Ustala się następujące rodzaje kar: 

a) upomnienie wychowawcy, 
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b) nagana wychowawcy, 

c) pozbawienie praw udziału w organizowanych przez klasę lub szkołę 

imprezach rozrywkowych, wycieczkach, itp. Kary te wymierzone są na 

czas określonych przez wychowawcę, 

d) upomnienie dyrektora szkoły, 

e) nagana dyrektora szkoły, 

f) pisemne zawiadomienie rodziców (opiekunów) o nagannym 

zachowaniu ucznia, 

g) obniżenie oceny z zachowania, 

h) przeniesienie do innej klasy przez dyrektora szkoły na wniosek Rady 

Pedagogicznej, 

i) przeniesienie do innej szkoły na wniosek dyrektora szkoły skierowany 

do Podlaskiego Kuratora Oświaty. Karę tą stosuje się w przypadku 

szczególnie rażących naruszeń regulaminu, a zwłaszcza zachowań 

zagrażających i życiu i zdrowiu innych. 

4.  Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchylenia. Kary 

nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą 

a ucznia. 

5.  Zastosowanie kary, następuje w przypadku: 

a)  udowodnienia popełnienia przestępstwa, 

b) stwierdzenia rażącego naruszenia przez ucznia Statutu Szkoły, 

c) uczeń w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających uczestniczył 

w zajęciach organizowanych przez szkołę. 

6. Można odstąpić od zastosowania kary za poręczeniem udzielonym przez 

nauczyciela, organ SU albo Rady Szkoły. 

7. Od kary wymierzonej przez wychowawcę klasy można odwołać się do 

dyrektora szkoły, a od kary wymierzonej przez dyrektora lub SU do Rady 

Pedagogicznej 

a) odwołanie może kwestionować winę i wysokość kary, 

b) odwołanie mają prawo wnieść: ukarany uczeń, jego rodzice, pokrzywdzeni przez 

ukaranego, wychowawca, pedagog szkolny lub Samorząd Uczniowski, 

c) odwołanie można wnieść w terminie dwóch dni od daty przedstawienia uczniowi 

decyzji o karze. 
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8. O czynach uczniów zagrażających zdrowiu i życiu innych uczniów oraz 

naruszających ich własność osobistą  dyrektor szkoły powiadamia Inspektora 

ds. Nieletnich. 

9. O sposobie i zakresie naprawienia szkód materialnych decyduje dyrektor 

szkoły. 

10. O zastosowanej wobec ucznia karze wychowawca informuje rodziców 

(prawnych opiekunów). 

11. Uczeń, którego zachowanie wpływa demoralizująco na innych uczniów może 

być na wniosek dyrektora przeniesiony do innego gimnazjum. 

12. Uczeń może być skreślony z listy uczniów z końcem roku szkolnego w którym 

ukończył 18 lat. 

 

 

§ 21 

OCHRONA PRZED PRZEMOCĄ, 

UZALEŻNIENIAMI I DEMORALIZACJĄ 

1. Szkoła chroni ucznia przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi 

przejawami patologii społecznej poprzez: 

a) bieżące rozpoznawanie sytuacji wychowawczej (i związane z tym 

działania) 

b) zabezpieczenie szkoły tak, aby obce osoby nie mogły wnosić na 

jej teren narkotyków i handlować nimi w najbliższym otoczeniu, 

c) zapewnienie szkole stałej opieki policji, straży miejskiej, 

d) współpraca z instytucjami wspierającymi oddziaływania 

wychowawcze (poradnie specjalistyczne, sąd, Pogotowie 

Opiekuńcze), 

e) niezwłoczne reagowanie w sytuacji zagrożenia, 

f) doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli i 

przeszkolenie w zakresie profilaktyki uzależnień, 

g) organizowanie spotkań edukacyjnych dla rodziców, 

h) zapewnienie uczniom alternatywnych sposobów spędzania czasu 

(zajęcia pozalekcyjne), 

i) realizacja programów profilaktycznych oraz prowadzenie wśród 

uczniów zajęć rozwijających umiejętności społeczne, 
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j) udostępnienie rodzicom i nauczycielom fachowej literatury 

dotyczącej problemów związanych z narkomanią i 

uzależnieniami, 

k) przedstawienie na zebraniach procedury postępowania z 

dzieckiem, które jest pod wpływem środków odurzających, 

l) wprowadzenie całkowitego zakazu używania narkotyków i palenia 

papierosów, picia alkoholu przez uczniów naszej szkoły wraz z 

określeniem konsekwencji wynikających z jego złamania. 

 

§ 22 

ZASADY OCENIANIA 

 

Zasady oceniania, określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas I-III 

gimnazjum. Zapisy opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. 

 o systemie oświaty oraz Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie 

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

przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (z późniejszymi 

zmianami). 

 

Poniższe zasady oceniania obowiązują wszystkich nauczycieli i uczniów. 

 

§ 22.1 

 

Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają: 

2. Osiągnięcia edukacyjne ucznia 

3. Zachowanie ucznia. 

 

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu 

przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości  

i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z postawy 

programowej, realizowanych w gimnazjum programów nauczania uwzględniających tę 

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

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych 

 w statucie szkoły. 

 

§ 22.2 

 

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

j) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych  

i postępach w tym zakresie, 

k) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

l) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

m) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom 

informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach 

ucznia, 

n) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej, 

o) ocena efektywności różnych modeli kształcenia (programów nauczania). 

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz 

informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów), 

b) ocenianie bieżące, klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne, 

przyjętych w niniejszym dokumencie, 

c) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, 

d) ustalenie ocen  klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru)  

i warunków ich poprawiania, 

e) diagnozowanie indywidualnych potrzeb, 

f) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
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§ 22.3 

 

Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców 

(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających 

 z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania 

osiągnięć edukacyjnych uczniów, o warunkach i trybie uzyskania wyższych niż 

przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej/semestralnej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

§ 22.4 

 

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów 

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

oceniania zachowania w szkole, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach 

ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

odnotowując ten fakt w dzienniku lekcyjnym w formie i miejscu określonym 

przez dyrektora szkoły. 

 

 

§ 22.5 

 

Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych 

opiekunów). 

 

§ 22.6 

 

Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone 

i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca 

oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym 

opiekunom). 
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Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel 

ustalający ocenę powinien ją uzasadnić, podając szczegółowe kryteria, 

przewidziane dla danego sprawdzianu. 

 

 

§ 22.7 

 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na 

obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia. 

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia: 

a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na 

podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym 

programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla ucznia na 

podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie, 

b) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,  w tym 

poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się 

lub inną opinię poradni pp, w tym poradni specjalistycznej- na 

podstawie tej opinii, 

c) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1-3, który 

objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole- na 

podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych 

ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa  

w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach. 
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§ 22.8 

 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, 

plastyki i muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

 

 

§ 22.9 

 

2. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas 

określony z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki. Decyzję 

o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii 

o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach, wydanej 

przez lekarza. 

3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

§ 22.10 

 

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na 

podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia 

z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, 

 z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust.1, posiadającego orzeczenia 

o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego zwolnienie  

z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia. 

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego  

w dokumentacji wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. 
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§ 22.11 

 

1. Rok szkolny składa się z dwóch semestrów. 

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu – według skali określonej  

w statucie szkoły – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

 

§ 22.12 

 

1. Na tydzień przed semestralnym/rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia 

(a za jego pośrednictwem jego rodziców – prawnych opiekunów) w formie 

ustnej o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, a wychowawcy o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania. 

2. O przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz 

o przewidywanym ustaleniu  uczniowi nieodpowiedniej lub nagannej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania wychowawcy informują rodziców w formie 

pisemnej na miesiąc przed zakończeniem semestru (roku szkolnego)  

i odnotowują ten fakt w dzienniku.  

3. Szczegółowe terminy informowania rodziców o przewidywanych dla ucznia 

ocenach (w tym niedostatecznych) ustalane są corocznie przez dyrektora szkoły 

w „Terminarzu zebrań z rodzicami” i udostępniane na tablicach 

informacyjnych w szkole i na stronie internetowej szkoły. 

4. Rodzic, który nie stawił się na zebranie zostanie powiadomiony listem 

poleconym (odpowiedzialny wychowawca). 
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§ 22.13 

 

Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

 

 

§ 22.14 

 

Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz 

drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 

 

 

§ 22.15 

 

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz oceniania ucznia. 

 

§ 22.16 

 

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 

zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 

 

 

§ 22.17 

 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych 

ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. 
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2. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma 

wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

 

 

 

§ 22.18 

OGÓLNE KRYTERIA USTALANIA OCEN BIEŻĄCYCH I OCEN 

KLASYFIKACYJNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH 

 

1. Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są: 

a) praca ucznia /przygotowanie do zajęć, terminowość, systematyczność, 

aktywność, podejmowanie działań naprawczych i samokształceniowych, udział 

w konkursach, olimpiadach i projektach/, 

b) umiejętności /czytanie, mówienie, słuchanie, stosowanie wiedzy w praktyce, 

pisanie, rozumienie/, 

c) wiedza, 

d) postawa ucznia. 

2. Przewiduje się następujące źródła informacji, prowadzące do ustalenia oceny 

bieżącej: 

a) wypowiedź ustna, 

b) sprawdziany pisemne, 

c) prace domowe, 

d) projekty edukacyjne i prace wykonywane przez uczniów, 

e) estetyka zeszytu przedmiotowego, 

f) ocena aktywności ucznia podczas zajęć /przygotowanie ucznia do zajęć/, 

g) działalność pozalekcyjna ucznia, 

h) samoocena ucznia. 

3. Oceny klasyfikacyjne roczne wpisuje się w pełnym brzmieniu. 

4. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do podania uczniom z początkiem roku 

szkolnego kryteriów ustalania ocen bieżących, klasyfikacyjnych śródrocznych 

i rocznych z jego przedmiotu zgodnych z ogólnymi kryteriami  zawartymi  

w punkcie 5. Kryteria te opracowuje na piśmie zespół przedmiotowy i są one 

jednakowe dla wszystkich uczniów z danej klasy (dla wszystkich oddziałów 

poszczególnych klas), z wyjątkiem tych uczniów, względem których orzeczono 
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obniżenie wymagań edukacyjnych. Kryteria te tworzą przedmiotowy system 

oceniania dla danego przedmiotu. 

5. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się wg poniższej skali 

stosując następujące ogólne kryteria oceniania:  

Ocena 
Ocena 

wyrażona 

słownie 

Ogólne kryteria ustalania ocen 

 

6 

 

celujący 

(cel) 

 

Praca ucznia: 

Spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą 

oraz: 

- wykonuje prace dodatkowe, podejmuje działania  

    samokształceniowe, 

- pisze artykuły do gazetki szkolnej, prace na konkursy, 

 indywidualne projekty, wykonuje zadania specjalne dla 

samorządu szkolnego. 

 

Wiedza: 

Uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie 

wykraczające poza program nauczania przedmiotu 

danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, 

rozwiązuje także zadania wykraczające poza program 

nauczania tej klasy. 

 

Umiejętności: 

Samodzielnie i sprawnie posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania 

danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, 

rozwiązuje także zadania wykraczające poza program 

nauczania tej klasy. 

 

Postawa ucznia: 

Uczeń osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, 
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zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do 

finałów na szczeblu powiatowym (regionalnym) lub 

posiada inne porównywalne osiągnięcia. Podnosi 

poziom uczenia się, wspiera pracę innych uczniów, 

wyraża szacunek dla innych pomysłów i ich autorów. 

Jest wzorem dla innych. 

 

 

 

5 

 

bardzo 

dobry 

(bdb) 

 

Praca ucznia: 

- zawsze  odrabia zadania domowe, 

- jest przygotowany, bierze udział w lekcji, 

- przygotowuje materiały dodatkowe, 

- wszystkie prace oddaje w terminie. 

 

 

Wiedza: 

Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności 

określony programem nauczania przedmiotu w danej 

klasie. 

 

Umiejętności: 

Uczeń sprawnie posługuje się zdobytymi 

wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, 

potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania 

zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

 

Postawa ucznia: 

Podnosi poziom uczenia się, wspiera pracę innych 

uczniów, wyraża szacunek dla innych pomysłów i ich 

autorów. 
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4 

 

dobry 

(db) 

 

 

 

Praca ucznia: 

- odrabia zadania domowe, 

- bierze udział w lekcji, 

- przygotowuje materiały dodatkowe. 

 

Wiedza: 

Uczeń opanował zakres wiedzy i umiejętności 

określony programem nauczania przedmiotu w danej 

klasie. 

 

Umiejętności: 

Uczeń stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje 

samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub 

praktyczne). 

 

Postawa ucznia: 

Często pozytywny wkład w rozwiązywanie zadań 

dydaktycznych. 

  

 

3 

 

dostateczny 

(dst) 

 

Praca ucznia: 

- przeważnie odrabia zadania domowe, 

- przeważnie bierze udział w lekcji, 

- wykonuje na lekcji powierzone mu prace. 

 

Wiedza: 

Uczeń nie opanował w pełni wiadomości określonych 

programem nauczania w danej klasie, ale braki  

w wiadomościach są możliwe do nadrobienia. 

 

Umiejętności: 

Uczeń rozwiązuje /wykonuje/ typowe zadania 
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teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności. 

 

Postawa ucznia: 

Czasami wnosi pozytywny wkład w rozwiązywanie 

zadań dydaktycznych. 

 

2 

 

dopuszczający 

(dop) 

 

Praca ucznia: 

- często nie odrabia zadań domowych, 

- powierzoną pracę wykonuje w grupie lub z pomocą 

nauczyciela. 

 

Wiedza: 

Uczeń ma braki w opanowaniu wiadomości 

 i umiejętności określonych programem nauczania, ale 

braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez 

ucznia podstawowej wiedzy z danych zajęć 

edukacyjnych w ciągu dalszej nauki. 

 

Umiejętności: 

Uczeń rozwiązuje /wykonuje/ zadania teoretyczne  

i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności. 

 

Postawa ucznia: 

Nie wnosi żadnego wkładu w rozwiązywanie zadań 

dydaktycznych. 

 

1 

 

niedostateczny 

(ndst) 

 

Praca ucznia: 

- nie odrabia zadań domowych, 

- na lekcji nie pracuje samodzielnie ani z pomocą 

nauczyciela i innych uczniów. 

 

Wiedza: 

Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności 
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określonych programem nauczania zajęć edukacyjnych 

w danej klasie, a braki w wiadomościach  

i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie 

wiedzy. 

 

Umiejętności: 

Uczeń nie jest w stanie rozwiązać /wykonać/ zadań 

 o elementarnym stopniu trudności. 

 

Postawa ucznia: 

Oddziałuje negatywnie na innych podczas 

wykonywanych zadań  edukacyjnych. 

 

 

6. Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów. 

7. Ocenę śródroczną i roczną ustala się w oparciu o oceny bieżące z odpowiedzi 

ustnych, sprawdzianów pisemnych, prac domowych – obowiązkowych 

i nadobowiązkowych, za wiedzę i umiejętności oraz za aktywność i osiągnięcia 

obserwowane podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych. 

 

§ 22.19 

 

1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim  

w gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych  

w gimnazjach otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną 

ocenę klasyfikacyjną. 

2. Uczeń, który zdobył tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, 

otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę 

klasyfikacyjną. 
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§ 22.20 

 

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom 

osiągnięć edukacyjnych ucznia utrudni kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej, nauczyciel przedmiotu określa formy pomocy 

stwarzające uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

2. O planowanych formach pomocy zainteresowany nauczyciel informuje 

wychowawcę oraz dyrektora szkoły podczas posiedzenia 

klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej. 

3. Wychowawca powiadamia o powyższym ucznia i jego rodziców 

 z początkiem nowego semestru. 

 

§ 22.21 

 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał z danego 

przedmiotu ocenę niedostateczną ma obowiązek zaliczenia zakresu 

materiału edukacyjnego przerobionego w pierwszym semestrze na 

danym przedmiocie w terminie do 2 miesięcy od daty posiedzenia 

klasyfikacyjnego; 

2. Zakres materiału edukacyjnego oraz formę zaliczenia ustala nauczyciel 

przedmiotu. 

 

§ 22.22 

OCENA ZACHOWANIA 

 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia  

w szczególności: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

c) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

d) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

g) okazywanie szacunku innym osobom. 
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§ 22.23 

 

1. Ocenę zachowania ustala się według następującej skali: 

a) wzorowe 

b) bardzo dobre 

c) dobre 

d) poprawne 

e) nieodpowiednie 

f) naganne 

 

§ 22.24 

 

1. Ocenę zachowania dokonuje się według następujących kryteriów: 

 

 

ZACHOWANIE: 

wzorowe 

(wz) 

 

Ocenę: zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, którego 

postępowanie spełnia wszystkie kryteria oceny 

zachowania bardzo dobrego a ponadto: 

- w miarę swoich możliwości osiąga maksymalne wyniki  

  w nauce, 

- aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, a z  

  powierzonych funkcji wywiązuje się wzorowo, 

- jego postawa i postępowanie może służyć za wzór  

  innym uczniom, 

- jest odpowiedzialny za innych, 

- wnosi pozytywny wkład w pracę klasy i szkoły, 

- wspiera pracę innych, 

- wyraża szacunek dla innych pomysłów i ich autorów, 

- dba o honor i tradycje szkoły, 

- bierze czynny udział w realizacji projektu edukacyjnego,  

  wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we 

  wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego,  
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  wspomagał członków zespołu w realizacji  

  poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się  

  umiejętnością dokonania krytycznej samooceny  

i  wyciągania wniosków, 

- systematycznie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych  

   i kołach przedmiotowych. 

bardzo dobre 

(bdb) 

Ocenę: zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, 

którego postępowanie spełnia wszystkie kryteria oceny 

zachowania dobrego i ponadto: 

- systematycznie uczęszcza na zajęcia edukacyjne i nie ma 

  ani jednej godziny nieobecności nieusprawiedliwionej  

i nie posiada spóźnień nieusprawiedliwionych (spóźnienia  

  i opuszczone zajęcia usprawiedliwia się na podstawie   

  zaświadczenia lekarskiego lub id rodziców), 

- angażuje się do działań na terenie klasy i szkoły, 

- planuje, organizuje i realizuje tematykę godzin  

  wychowawczych, 

- inicjuje pomoc dla osób potrzebujących, 

- chętnie reprezentuje szkołę, dba o dobre imię klasy 

 i  szkoły, 

- sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu zadań na  

  terenie klasy i szkoły, 

- dba o piękno mowy ojczystej, 

- dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych  

  osób, 

- okazuje szacunek innym osobom, 

- bierze czynny udział w realizacji projektu edukacyjnego, 

  był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego  

  projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi  

  członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana  

  życzliwością, 

- systematycznie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych  

  i kołach przedmiotowych.  
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dobre 

(db) 

Ocenę: zachowanie dobre otrzymuje uczeń, którego 

postępowanie spełnia wszystkie kryteria oceny 

zachowania poprawnego i ponadto: 

- systematycznie uczęszcza na zajęcia edukacyjne,  

  sporadycznie spóźnia się na zajęcia i nie posiada więcej  

  niż 7 godzin nieusprawiedliwionych, 

- pomaga w planowaniu, organizowaniu i realizowaniu  

  godzin wychowawczych i zadań klasy, 

- chętnie służy pomocą, 

- typowany godnie reprezentuje szkołę, dba o dobre imię  

  klasy i szkoły, 

- dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań  

  społecznych na rzecz klasy, szkoły i środowiska, 

- zwykle odnosi się z szacunkiem do innych, 

- zachęca innych do dobrej komunikacji, 

- sporadycznie narusza przepisy regulaminowe, zauważa  

  swoje błędy i potrafi z własnej inicjatywy je naprawić, 

- bierze udział w realizacji projektu edukacyjnego,  

  współpracował w zespole realizującym projekt,  

  wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, 

- uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i kołach  

  przedmiotowych. 

 

poprawne 

(popr) 

Ocenę: zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, którego 

postępowanie nie przekracza podstawowych norm i zasad, 

a w szczególności: 

- systematycznie uczęszcza na zajęcia edukacyjne (opuścił 

nie więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionych  

i zanotowano nie więcej niż 15 spóźnień w ciągu 

semestru), 

- odrabia zadania domowe i jest przygotowany do zajęć, 

- przez większość czasu pracuje na lekcji, czasami odrywa 

się od zadanej pracy, ale podejmuje ją, po zwróceniu 
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uwagi przez nauczyciela, 

- spełnia obowiązki dyżurnego według obowiązujących 

zasad, 

- dba o estetykę pomieszczeń szkolnych, 

- nie kłamie, nie używa wulgarnych słów i unika 

wszelkich nałogów, 

- nie niszczy mienia i nie przywłaszcza sobie cudzych 

rzeczy, a za zniszczone mienie odpowiada materialnie, 

- nie używa przemocy wobec kolegów, 

- przestrzega uznane normy zachowania wobec 

nauczycieli i osób starszych, 

- poprawnie zachowuje się na imprezach szkolnych, 

- spędza przerwy zgodnie z przyjętymi zasadami, 

- przestrzega regulaminów obowiązujących 

 w pomieszczeniach szkolnych i stosuje się do zasad BHP, 

- dba o estetykę swojego wyglądu, stosowanie do 

okoliczności, 

- narusza przepisy regulaminowe, naprawia wskazane 

błędy na wyraźne polecenie, 

- bierze udział w realizacji projektu edukacyjnego, 

współpracował w zespole realizującym projekt, 

wypełniając  stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy 

czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera 

zespołu lub po interwencji opiekuna projektu, 

- uczestniczy czasami w zajęciach pozalekcyjnych 

 i kołach przedmiotowych. 

nieodpowiednie 

(ndp) 

Ocenę: zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, 

który nie spełnia warunków koniecznych dla otrzymania 

oceny zachowania poprawnego i narusza obowiązujące  

w szkole zasady: 

- wagaruje, niesystematycznie i niepunktualnie uczęszcza 

na zajęcia edukacyjne, posiada od 16 - 25 godzin 

nieobecności nieusprawiedliwionej i zanotowano od 16 – 
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25 spóźnień nieusprawiedliwionych, 

- wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków 

szkolnych, 

- nie dba o mienie społeczne i własne oraz o czystość 

otoczenia, 

- swoim zachowaniem na przerwach zagraża 

bezpieczeństwu innych uczniów, 

- oddziałuje negatywnie na prace klasy i szkoły, 

- przeszkadza w pracy innym, 

- nie okazuje szacunku innym osobom, 

- nie zawiera kompromisu, 

- w swoim zachowaniu popełnia uchybienia wobec 

szkoły: 

 jest arogancki i nieuczciwy wobec innych, 

 popada w konflikt z prawem, 

 używa wulgarnego słownictwa, 

 ulega nałogom palenia papierosów i picia 

alkoholu, 

 nakłania innych uczniów do wymienionych wyżej 

występków 

- jego wychowawca może zabronić mu uczestnictwa 

 w imprezach i wycieczkach organizowanych przez klasę 

lub szkołę, 

- mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu 

realizującego projekt nie wywiązał się w terminie ze 

swoich obowiązków, czego konsekwencją były 

opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji 

zadań przez innych członków zespołu, 

- nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i kołach 

przedmiotowych mimo próśb i zachęt ze zachęt ze strony 

nauczycieli i rodziców. 
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naganne 

(ng) 

Ocenę: zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który nie 

spełnia warunków koniecznych dla otrzymania oceny 

zachowania poprawnego i nieodpowiedniego narusza  

w rażący sposób obowiązujące w szkole zasady: 

- świadomie łamie przepisy regulaminowe dotyczące 

obowiązku szkolnego, zasad bezpieczeństwa i kultury 

osobistej, 

- nie dostrzega swoich błędów i nie poprawia ich, 

- celowo uniemożliwia pracę zespołu klasowego  

i społeczności szkolnej, 

- godzi w dobre imię szkoły, 

- w swoim zachowaniu popełnia notoryczne uchybienia 

wobec szkoły i innych uczniów, 

- w swoim zachowaniu popełnia rażące uchybienia wobec 

szkoły: 

 inicjuje i uczestniczy w bójkach i dewastacji 

mienia szkolnego, 

 kradnie, 

 zażywa lub rozprowadza narkotyki, 

 pali papierosy i pije alkohol, 

 zmusza innych do wymienionych wyżej 

występków, 

 wagaruje, posiada powyżej 25 godzin 

nieusprawiedliwionych i 25 spóźnień, 

 jest w konflikcie z prawem i otrzymał wyrok 

sądowy. 

- odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego, 

- nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i kołach 

przedmiotowych mimo zaleceń nauczyciela danego 

przedmiotu i wychowawcy klasy. 

Uczeń, który otrzyma zachowanie naganne: 

- nie może reprezentować szkoły w imprezach, 

konkursach i zawodach sportowych. 
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Pomocnicze wskazówki dla wychowawców brane pod uwagę przy ustalaniu 

oceny zachowania uczniów: 

a) stopień pilności i systematyczności w pełnieniu obowiązków szkolnych: 

 sumienność w nauce i wykonywaniu innych obowiązków, 

 wytrwałość i samodzielność w przezwyciężaniu napotkanych 

trudności w nauce, 

 rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, 

 systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne 

oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy, 

 dbałość o podręczniki i pomoce szkolne, 

 poszanowanie i rozwijanie dobrych tradycji szkoły, 

b) stopień zaangażowania ucznia na rzecz szkoły, klasy i środowiska  

      społecznego: 

 wywiązanie się z zadań powierzonych przez szkołę i organizacje 

uczniowskie, 

 podejmowanie działań zamierzających do udzielania pomocy 

innym, 

 inicjowanie i wykonywanie prac społecznie użytkowanych na 

rzecz klasy, szkoły i środowiska, 

 przejawianie troski o mienie szkoły, własność ogólnonarodową 

 i prywatną, 

 umiejętność współdziałania w zespole i odpowiedzialność za 

wyniki, 

 umiejętność godzenia nauki z pracą społeczną i obowiązkami 

domowymi, 

 udział w pozaszkolnych formach zagospodarowania czasu 

wolnego uczniów. 

c) stopień przestrzegania norm społeczno – moralnych w szkole i poza nią: 

 uczciwość w postępowaniu codziennym i reagowanie na zło, 

 sposób postępowania nie naruszający godności własnej  

i godności innych, 

 dbałość o kulturę słowa, 
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 zachowanie świadczące o poszanowaniu wytwórców pracy  

ludzkiej, dbałość o zdrowie swoje i innych, nieuleganie nałogom  

i pomoc innym w rezygnacji z nałogów, dbałość o higienę  

osobistą i estetykę wyglądu, ład i estetykę otoczenia. 

 

  Wychowawca klasy ustalający śródroczną lub roczną ocenę zachowania ucznia  

ma obowiązek na wniosek rodziców pisemnie uzasadnić tą ocenę. 

 

§ 22.25 

 

1. Dopuszcza się indywidualizowanie kryteriów oceny z zachowania. 

2. Wychowawca ma prawo dostosować kryteria do potrzeb konkretnego 

zespołu klasowego po uzgodnieniu z radą pedagogiczną. 

 

§ 22.26 

 

Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych. 

 

 

§ 22.27 

Tryb ustalania oceny zachowania 

 

1. Uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami 

zachowania. Ocenę tę przedkłada do wglądu tylko wychowawcy – powinna 

ona być brana pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej. 

2. Zespół klasowy proponuje ocenę zachowania dla poszczególnych uczniów 

zgodnie z kryteriami ocen zachowania (np. jawnie lub w postaci 

anonimowej ankiety). 

3. Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii zespołu 

uczącego dany oddział. 

4. Procedura wystawiania oceny zachowania jest dokumentowana w Teczce 

Wychowawcy. 

5. Przewidywana ocena zachowania podawana jest do wiadomości uczniów na 

tydzień przed radą klasyfikacyjną. 
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6. Wychowawca przedkłada Radzie Pedagogicznej, na posiedzeniu 

klasyfikacyjnym, uzasadnienie oceny nieodpowiedniej i nagannej na 

piśmie. 

7. Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę 

klasy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, np.: zgłoszenia 

przez uczących nauczycieli dodatkowych, dotychczas nieznanych 

informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny 

zachowania. 

8. Rada pedagogiczna mocą uchwały może zobowiązywać wychowawcę do 

ponownego ustalenia oceny zachowania, jeżeli nie zachował trybu 

przewidzianego w niniejszym systemie oceniania. 

 

§ 22.28 

OGÓLNOSZKOLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA 

SPRAWDZIANÓW PISEMNYCH 

 

1. Za sprawdzian pisemny (klasówkę, pracę klasową) uznaje się każdą 

kontrolną pisemną pracę ucznia obejmującą dowolny zakres treści 

przeprowadzany z całą klasą. 

2. Jako kartkówkę uznaje się krótkotrwałą, pisemną formę pracy kontrolnej 

(przewidzianą na najdłużej 15 minut) z zakresu ostatnich 3 lekcji, 

zakończoną wystawieniem oceny. Dla kartkówek zapowiedzianych nie 

przewiduje się poprawiania stopnia. 

Na wniosek ucznia dopuszcza się poprawę niezapowiedzianych kartkówek 

– w terminie do 1 tygodnia od uzyskania oceny przez ucznia. Poprawa 

odbywa się w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

3. Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian /kartkówkę lub pracę klasową 

uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że zachowanie uczniów nie 

gwarantuje samodzielności pracy. Uczniowie, w stosunku do których 

nauczycieli podejrzewa brak samodzielności w pisaniu prac, mogą zostać 

odpytani z zakresu sprawdzianu /karkówki lub pracy klasowej  

w najbliższym możliwym czasie w obecności klasy. Stwierdzenie faktu 

odpisywania podczas prac pisemnych może być podstawą ustalenia oceny 

niedostatecznej. 



 57 

4. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia i oddania sprawdzianów 

pisemnych w terminie trzech tygodni (wyłączając przerwy świąteczne oraz 

ferie). Do czasu oddania poprawionego sprawdzianu nauczyciel nie 

powinien przeprowadzać następnego sprawdzianu pisemnego. Sprawdzone 

i ocenione prace uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do 

wglądu wg poniższych zasad: 

a) uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po 

rozdaniu ich przez nauczyciela, 

b) rodzice uczniów mają wgląd do poprawionych prac pisemnych swoich 

dzieci na terenie szkoły po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym 

danego przedmiotu. 

5. Szczegółowe zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych 

a) Sprawdziany pisemne są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. 

b) Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą 

klasą, to powinien to uczynić w terminie uzgodnionym z nauczycielem 

przedmiotu. Nauczyciel – na wniosek ucznia – ustala termin i miejsce 

pisania sprawdzianu. Nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi odpytać 

z przewidzianego sprawdzianem zakresu materiału lub sprawdzić 

przewidziane sprawdzianem umiejętności ucznia, który nie napisał 

 w terminie ww. sprawdzianu. 

c) Nieobecność na sprawdzianie pracy klasowej musi być usprawiedliwiona. 

d) Poprawa prac klasowych jest dobrowolna i musi się odbyć w ciągu dwóch 

tygodni od daty rozdania prac. Uczeń poprawia ją tylko raz. O poprawę 

sprawdzianu wnioskuje uczeń. Termin i formę poprawy ustala nauczyciel, 

informując o niej ucznia. 

e) Każdą ocenę uzyskaną podczas poprawiania pracy klasowej wpisuje się do 

dziennika obok pierwszej oceny. 

f) Sprawdziany pisemne zapowiadane z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem. W ciągu tygodnia można zaplanować uczniom 

maksymalnie trzy sprawdziany pisemne, w ciągu dnia – jeden. Nauczyciel 

planujący przeprowadzanie sprawdzianu wpisuje ołówkiem w dzienniku 

lekcyjnym temat sprawdzianu z odpowiednim wyprzedzeniem, o ile nie 

zaplanowano już w danym tygodniu 3 sprawdzianów. 
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g) Oceny ze sprawdzianów /prac klasowych/ w dzienniku lekcyjnym 

nauczyciel wpisuje na czerwono, a oceny z kartkówek na zielono. 

 

 

 

 

 

 

 

§ 22.29 

 

Obowiązuje następująca skala punktacji do oceniania sprawdzianów  

(z uwzględnieniem oceny celującej): 

 

100% - 98% + zadania dodatkowe, wykraczające poza ramy programowe – 

celujący 

90% - 97% - bardzo dobry 

89% - 70% - dobry 

69% - 50% - dostateczny 

49% - 30% - dopuszczający 

29% - niedostateczny 

 

Dla uczniów z orzeczeniami o obniżeniu wymagań edukacyjnych pisemne 

formy sprawdzania wiedzy i umiejętności oceniane są według następujących 

kryteriów: 

100% - 85% - bardzo dobry 

84% - 65% - dobry 

64% - 40% - dostateczny 

39% - 20% - dopuszczający 

19% - 0% - niedostateczny 

§ 22.30 

 

Dopuszcza się uszczegółowienie punktacji w przypadku stawiania plusów 
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 i minusów oraz niewielkie odstępstwa od niej wynikające ze specyfiki oraz 

stopnia trudności danego sprawdzianu. 

 

 

§ 22.31 

 

Nieodrobienie pracy domowej, brak zeszytu ćwiczeń lub zeszytu 

przedmiotowego może być podstawą do ustalenia bieżącej oceny 

niedostatecznej z danego przedmiotu. 

 

§ 22.32 

 

Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może 

wystawić uczniowi ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą. Brak lub źle 

wykonana praca nadobowiązkowa nie może być podstawą do ustalenia 

uczniowi oceny niedostatecznej, dopuszczającej lub dostatecznej. 

 

 

§ 22.33 

 

Wskazane jest propagowanie wśród uczniów sposobów i zasad dokonywania 

oceny własnych postępów i osiągnięć poprzez dokonywanie samooceny. 

 

§ 22.34 

 

Ocena klasyfikacyjna nie powinna być ustalana jako średnia arytmetyczna ocen 

bieżących. 

 

§ 22.35 

 

Ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie w ciągu semestru 

szkolnego. Uczeń powinien otrzymywać oceny zarówno za wypowiedzi ustne, 

jak i samodzielne prace pisemne. Odstępstwa od powyższej zasady 
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dopuszczalne są na przedmiotach: technika, plastyka, zajęcia artystyczne, 

informatyka i wychowanie fizyczne. 

 

§ 22.36 

 

Uczniowi można ustalić ocenę klasyfikacyjną z co najmniej 3 ocen bieżących 

wystawionych podczas różnorodnych form kontroli poziomu wiedzy czy 

umiejętności. 

 

 

 

§ 22.37 

TRYB I WARUNKI UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA 

ROCZNEJ OCENY Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

 

1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną 

przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w niniejszym 

systemie oceniani. 

2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny 

tylko o jeden stopień i tylko w przypadku gdy co najmniej połowa 

uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, 

 o którą się ubiega, lub od niej wyższa. 

3. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana: 

a) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80%  

z wyjątkiem długotrwałej choroby, 

b) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach, 

c) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form 

sprawdzianów i prac pisemnych, 

d) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen 

pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna), również  

w trybie poprawy ocen niedostatecznych, 

e) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form 

poprawy, w tym – konsultacji indywidualnych. 
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4. Uczeń, ubiegający się o podwyższenie oceny, zwraca się z pisemną 

prośbą w formie podania do wychowawcy klasy w ciągu 7 dni od 

ostatecznego terminu poinformowania uczniów o przewidywanych 

ocenach rocznych. 

5. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust. 3 pkt. a i b, 

a nauczyciel przedmiotu spełnienie wymogów ust. 3 pkt. c, d i e. 

6. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust.3, 

nauczyciele przedmiotu wyrażają zgodę na przystąpienie do 

poprawy oceny. 

7. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków 

wymienionych w ust. 3. prośba ucznia zostaje odrzucona, 

a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę 

jej odrzucenia. 

8. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do 

przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego 

sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione 

poniżej jego oczekiwań. 

9. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem 

oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy. 

10. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy 

sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub 

ocenę wyższą. 

11. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny 

proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego 

przystąpił uczeń w ramach poprawy. 

 

 

§ 22.38 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 

 

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

zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej 

lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności 
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ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności 

może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada 

pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

a) realizujący, na podstawie  odrębnych przepisów, indywidualny program 

lub tok nauki 

b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o 

którym mowa  

w ust. 4 pkt. b, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne 

 i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt. b, zdającemu 

egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania. 

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie 

pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 8 

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć 

artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii 

informacyjnej 

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w 

dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych. 

Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami). 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 

3 i 4 pkt. a, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w 

obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich 

samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 
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11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 

pkt. b przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który 

zezwolił na spełnienie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego 

lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 

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

kierownicze – jako przewodniczący komisji; 

b) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych  

w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. 

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym 

mowa w ust. 4 pkt. b 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. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza 

się protokół zawierający w szczególności: 

-  imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a  

w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, 

 o którym mowa w ust. 4 pkt. b – skład komisji; 

- termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

- zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

- wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację 

 o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza 

ocen ucznia. 

15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił 

do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może 

przystąpić do niego  

w dodatkowym terminie wyznaczonych przez dyrektora szkoły. 

16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć 

edukacyjnych,  

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „niesklasyfikowany”, „niesklasyfikowana”. 
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§ 22.39 

 

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu 

klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest 

ostateczna z zastrzeżeniem § 22.39 pkt. 2 

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu 

klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna 

z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania jest ostateczna. 

 

 

§ 22.40 

TRYB ODWOŁAWCZY 

 

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

dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia 

ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia 

zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna  

z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych- przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności 

ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością 
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głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji. 

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt. a przeprowadza się nie później 

niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 

a. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych: 

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

kierownicze – jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, dwóch nauczycieli z danej 

lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia 

edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

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

kierownicze – jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w danej klasie, 

d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

g) przedstawiciel rady rodziców. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 lit. b, może być zwolniony 

z udziału szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same 

zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej 

szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) 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 niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny 
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klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego. 

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

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, 

c) zadania (pytania) sprawdzające, 

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu, o którym 

mowa w ust. 8, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację  

o ustnych odpowiedziach ucznia. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do 

sprawdzianu, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego  

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej 

(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej 

w wyniku egzaminu poprawkowego z tym, że termin do zgłoszenia 

zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest 

ostateczna. 

 

§ 22.40 

EGZAMIN POPRAWKOWY 

 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, 
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z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, 

zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć 

komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin 

poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora 

szkoły, w której w skład komisji wchodzą: 

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

kierownicze – jako przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 

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

członek komisji. 

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

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

przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę 

egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 

zawierający w szczególności: 

- skład komisji; 

- termin egzaminu poprawkowego; 

- pytania egzaminacyjne; 

- wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 

7.   Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację 

 o  ustnych odpowiedziach ucznia. 

9. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

poprawkowego w wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do 

końca września, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 

kończą się w styczniu – nie później niż do końca marca. 
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11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do 

klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 

12. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, 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. 

 

§ 22.41 

PROJEKT EDUKACYJNY 

 

1. Uczniowie gimnazjum  biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, 

mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem 

różnorodnych metod. 

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści 

nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 

gimnazjów lub wykraczać poza te treści. 

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką 

nauczyciela i obejmuje następujące działania: 

a) wybranie tematu projektu edukacyjnego; 

b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego 

realizacji; 

c) wykonywanie zaplanowanych działań, 

d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. 

5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor  

 gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną w „Zasadach realizacji  

 projektów edukacyjnych”. 

6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu  

wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu 

edukacyjnego. 

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



 69 

realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych 

opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 

8. Informacja o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat  

 projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział 

ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może 

zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. 

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia 

gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale 

ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

 

 

§ 22.42 

MOTYWACYJNA FUNKCJA OCENIANIA 

 

1. Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który 

w wyniku klasyfikacji rocznej osiągnął średnią ocen z wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych 4,75 i powyżej oraz wzorową lub 

bardzo dobrą oceną zachowania, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię 

albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1 wlicza się także 

roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

3. Nagroda w postaci pochwały: 

 pochwała wychowawcy lub innego nauczyciela w obecności 

klasy, 

 poinformowanie o fakcie rodziców (opiekunów), 

 pochwała dyrektora szkoły wobec całej społeczności szkolnej, 

 pochwała w postaci dyplomu dla ucznia oraz list gratulacyjny dla 

rodziców (opiekunów) ucznia, 

  przyznawana jest uczniowi, uwzględniając następujące kryteria: 

a) wysokie wyniki nauczania, 

b) właściwe zachowanie na terenie szkoły i poza nią w stosunku do 

kolegów, rodziców, nauczycieli i pracowników obsługi szkoły; 
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c) obowiązkowość – systematyczne wywiązywanie się z powierzonych 

zadań, 

d) aktywne uczestnictwo w zajęciach, 

e) wysoka frekwencja – nagrody nie może otrzymać uczeń, który ma 

nieusprawiedliwione nieobecności i nieuzasadnione spóźnienia, 

f) godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz, 

g) praca w Samorządzie Szkolnym oraz w gazetce szkolnej, 

h) działania społeczne – wolontariat. 

4. Tytuł „Najlepszy Absolwent Roku” otrzymuje uczeń w klasie III za 

bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie. Tytuł ten jest 

przyznawany uczniowi na końcoworocznej Radzie Klasyfikacyjnej  

 w wyniku głosowania, 

5. Wymaganie tytułu „Najlepszy Absolwent Roku” określone  

 w „Regulaminie przyznawania tytułu Najlepszy Absolwent Roku”. 

 

§ 22.43 

OCENIANIE ZEWNĘTRZNE 

 

1. W klasie trzeciej gimnazjum przeprowadza się Egzamin Gimnazjalny  

 w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji  

 Egzaminacyjnej, obejmujący: 

 W części pierwszej – umiejętności i wiadomości z zakresu języka 

polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie 

 W części drugiej – umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych (osobno wydzielone zadania z zakresu 

matematyki i zadania z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, 

gegorafii, chemii i fizyki) 

 W części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego 

nowożytnego (w poziomie podstawowym i /lub rozszerzonym) 

2. Każda część egzaminu gimnazjalnego przeprowadzana jest innego dnia.  

 I i II część egzaminu trwa 150 minut a III 60 minut (wersja podstawowa  

 i rozszerzona). 

3. Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu uczeń otrzyma  

 wynik procentowy i wynik centylowy dla każdego z 5 lub 6 zakresów. 
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§ 22.44 

 

Uczniowie z dysfunkcjami mają prawo przystąpić do sprawdzianu  

w warunkach i formie dostosowanych do ich dysfunkcji, na podstawie opinii 

publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej publicznej 

poradni specjalistycznej. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie 

później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się 

egzamin. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają ww. opinię 

dyrektorowi szkoły w terminie do dnia 15 października roku szkolnego,  

w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny. 

 

 

§ 22.45 

 

Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do 

egzaminu gimnazjalnego w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, 

Przystępuje do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora 

Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku,  

w miejscu wskazanym przez dyrektora Komisji Okręgowej. 

 

 

 

§ 22.46 

 

Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie do dnia 20 sierpnia 

danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do 

egzaminu w następnym roku. 

 

 

§ 22.47 

 

W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, 

uniemożliwiających przystąpienie  do egzaminu w terminie do dnia 20 
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sierpnia danego roku, dyrektor Komisji Okręgowej, na udokumentowany 

wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia 

do egzaminu. Na świadectwie ukończenia szkoły zamiast wyniku egzaminu 

wpisuje się: „zwolniony”. 

 

 

 

§ 22. 48 

 

W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zestawu zadań 

przez ucznia, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego 

unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego egzamin. Informację 

 o unieważnieniu pracy ucznia zamieszcza się w protokole i stosuje się 

odpowiednie przepisy. 

 

§ 22.49 

 

1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów 

przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim 

  z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem lub 

egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu 

lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie 

zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiedniego laureata 

lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

2. Zwolnienie ze sprawdzianu lub z części egzaminu gimnazjalnego jest 

równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu lub odpowiedniej części 

egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku. 

 

 § 22.50 

 

Wynik egzaminu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. 

Wynik nie wpływ na ukończenie szkoły. 
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§ 22.51 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Dopuszcza się w szkole ustalenie innych zasad oceniania uczniów w formie 

nowatorstwa, innowacji czy eksperymentów pedagogicznych, pod 

warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i rodziców 

zainteresowanych uczniów. Zgodę na stosowanie innych zasad oceniania 

wyraża na piśmie dyrektor szkoły po otrzymaniu od nauczyciela 

szczegółowej, pisemnej informacji o odmiennych zasadach oceniania 

odrębnie dla każdej klasy. 

 

§ 22.52 

 

Dyrektor szkoły przynajmniej raz w ciągu roku szkolnego przedstawia 

Radzie Pedagogicznej ogólne wnioski z funkcjonowania szkolnego systemu 

oceniania. Uwagi zgłaszane do dyrektora Szkoły przez nauczycieli, uczniów 

i rodziców są podstawą do dokonywania analizy i zmian w niniejszym 

dokumencie. 

 

§ 22.53 

 

Zmiany w szkolnym systemie oceniania dokonywane są na podstawie 

uchwały Rady Pedagogicznej. 

§ 22.54 

 

Szkolny System Oceniania wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez 

Radę. 

 

ROZDZIAŁ X 

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI 

§ 1 

 

Liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci do klas pierwszych, określa organ 

prowadzący w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 
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§ 2 

 

O przyjęciu uczniów do szkoły decyduje komisja rekrutacyjna powołana 

przez dyrektora szkoły. 

 

§ 3 

 

W ustalonych przez kuratora oświaty terminach szkoła: 

1. przyjmuje wniosek rodziców kandydatów oraz kopie dokumentów wraz 

z dwoma zdjęciami; 

2. wywiesza listę uczniów zakwalifikowanych do szkoły, listę uczniów 

niezakwalifikowanych do szkoły, listę uczniów przyjętych do szkoły, 

listę uczniów nieprzyjętych do szkoły; 

3. przyjmuje orginały dokumentów i zdjęcia uczniów, którzy zostali 

zakwalifikowani do Gimnazjum. 

 

 

ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI 

§ 4 

 

Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają: 

1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; 

2. zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po VI klasie szkoły 

podstawowej. 

 

 

§ 5 

 

Rekrutacja uczniów do gimnazjum odbywa się na podstawie kryteriów 

uwzględniających: 

1. liczbę punktów uzyskanych za oceny zawarte na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, języka obcego, 

historii, przyrody i ocenę zachowania; 
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2. liczbę punktów uzyskanych za wyniki na sprawdzianie w klasie szóstej; 

3. liczbę punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 

4. liczbę punktów uzyskanych za inne szczególne osiągnięcia ucznia 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

 

 

III. INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI ORAZ 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

§ 6 

 

1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej 

wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych  

 i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierających imiona i nazwiska 

kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo 

niezakwalifikowaniu kandydata do gimnazjum. 

2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do w/w gimnazjum, jeżeli  

 w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został 

zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty. 

3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do gimnazjum. Lista zawiera 

imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

lub informację o liczbie wolnych miejsc. 

4. Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości 

poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie gimnazjum. 

Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane 

   w kolejności alfabetycznej. 

 

§ 7 

 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata 

/prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  

  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. 
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2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez 

rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w § 2 ust 1. 

Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą 

liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, 

którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora gimnazjum odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania uzasadnienia. 

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, 

o którym mowa w § 1 ust. 3,  w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

odwołania.  

 

ROZDZIAŁ XI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 1 

 

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 2 

 

Regulaminy określające działalność organów gimnazjum jak też wynikające 

z celów i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu jak 

również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświatowym. 

§ 3 

 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej 

określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów. 

 

§ 4 

 

Szkoła w każdym roku obchodzi następujące uroczystości: 

1. Inauguracja roku szkolnego 
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2. Dzień Edukacji Narodowej 

3. Święto Szkoły 

4. Święto Niepodległości 

5. Wigilia Świąt Bożego Narodzenia 

6. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

7. Dzień Sportu 

8. Zakończenie roku szkolnego 

 

§ 5 

 

Odświętny strój obowiązuje społeczność szkoły na uroczystościach 

 i egzaminach gimnazjalnych. 

 

§ 6 

 

Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) statutu. 

1. Zmiany /nowelizacja/ w Statucie mogą być wprowadzane na wniosek: 

a) organów szkoły, 

b) organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

  w przypadku zmiany przepisów. 

2. Tryb wprowadzania zmian /nowelizacji/ do statutu jest identyczny jak 

tryb jego uchwalenia. 

3. O zmianach /nowelizacji/ w statucie dyrektor szkoły powiadamia organy 

szkoły, organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

4. Szkoła publikuje tekst jednolity statutu najpóźniej po trzech 

nowelizacjach. 

5. Postanowienia statutu obowiązują z chwilą ich uchwalenia. 

 

§ 7 

 

1. Wychowawcy klas zapoznają swoich wychowanków oraz ich rodziców 

   z zapisami niniejszego statutu na początku każdego roku szkolnego. 
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2. Tekst jednolity statutu udostępniony jest społeczności szkolnej oraz 

rodzicom do wglądu w bibliotece szkolnej, sekretariacie, pokoju 

nauczycielski oraz na stronie internetowej szkoły. 

 

 

§ 8 

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW 

 

 

§ 8.1 

 

Pracownik przed przystąpieniem do pracy obowiązany jest do: 

1. Przedstawienia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do 

zatrudnienia, 

2. Wypełnienia kwestionariusza osobowego, 

3. Przedłożyć świadectwa i inne dokumenty potwierdzające posiadane 

kwalifikacje, 

4. Przedłożyć, nie później niż 5 dni od podjęcia pracy, świadectwo pracy 

wystawione przez poprzednich pracodawców. 

 

§ 8.2 

 

Pracownikowi przysługują w szczególności uprawnienia do: 

1. Zatrudnienie na stanowisku pracy zgodnie z postanowieniami umowy o 

pracę i posiadanymi kwalifikacjami, 

2. Terminowego otrzymywania wynagrodzenia za pracę. 

3. Wypoczynku w dniach wolnych od pracy, po zakończeniu czasu pracy w 

dni robocze oraz w okresach urlopów. 

4. Jednakowego i równego traktowania przez pracodawcę z tytułu 

wypełniania jednakowych obowiązków. 

5. Wykonywania pracy zgodnie z zasadami BHP. 

6. Tworzenia i przystępowania do organizacji reprezentujących 

pracowników. 

§ 8.3 
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Pracownik jest zobowiązany wykonywać prace sumiennie i starannie oraz 

stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, o ile nie są 

sprzeczne z przepisami prawa lub umowy o pracę. 

 

§ 8.4 

 

Do podstawowych obowiązków pracownika należy: 

1. Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i porządku. 

2. Zapoznanie się i przestrzeganie Regulaminu Pracy, 

3. Rzetelne i efektywne wykonywanie pracy oraz przydzielonych 

obowiązków, 

4. Przestrzeganie przepisów oraz zasad BHP, przepisów sanitarnych i 

przepisów przeciwpożarowych, 

5. Przestrzeganie tajemnicy służbowej, zawodowej i państwowej i nie 

ujawnienie spraw uznanych za poufne, które narazić mogą pracodawcę 

na szkodę. 

6. Sumienne i dokładne wykonywanie poleceń przełożonych, o ile nie są 

one sprzeczne z prawem, 

7. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, ich uzupełnienie, dbanie o stały 

rozwój własny, 

8. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbałość o właściwe 

stosunki ze współpracownikami i przełożonymi, 

9. Dbanie o należyty stan miejsca pracy i powierzone mienie, 

10. Właściwe i terminowe prowadzenie wymaganej dokumentacji oraz 

odkładanie jej po zakończonej pracy w ustalone miejsce. 

 

 

§ 8.5 

 

Pracownikowi zabrania się: 

1. Spożywania na terenie szkoły napojów alkoholowych i przyjmowania 

środków odurzających oraz przebywania na terenie szkoły pod wpływem 

takich napojów lub środków. 
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2. Palenia tytoniu na terenie szkoły, 

3. Opuszczania w czasie pracy miejsca pracy bez zgody bezpośredniego 

przełożonego. 

4. Wynoszenia z miejsca pracy bez zgody przełożonego jakichkolwiek 

rzeczy i dokumentów nie będących własnością pracownika. 

5. Wykorzystania bez zgody pracodawcy jakichkolwiek materiałów i 

sprzętu do czynności nie związanych z wykonywaną pracą. 

6. Korzystania z dokumentów szkolnych poza terenem szkoły bez zgody 

dyrektora szkoły. 

 

§ 8.6 

 

W związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracownik 

jest zobowiązany: 

1. Zwrócić pracodawcy pobrane narzędzia i pomoce naukowe, odzież  

   ochronną, sprzęt ochrony osobistej o raz odzież roboczą, jeżeli nie minął  

   termin jej używalności, 

2. Rozliczyć się z pracodawcą z pobranych zaliczek i pożyczek, 

3. Załatwić formalności związane z kartą obiegową, 

4. Przedłożyć kartę obiegową w sekretariacie szkoły. 

 

 

 

 

§ 9 

FINANSOWANIE SZKOŁY 

 

Środki na działalność szkoły pochodzą z: 

a) własnych środków organu prowadzącego, 

b) subwencji oświatowej pozyskanej od Jednostki Samorządu 

Terytorialnego – miasta Łomża 
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