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Statut uchwalony na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668 z  późn.zmianami). 

2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z 

późniejszymi zmianami). 

3. Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 

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

zmianami). 

4. Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015r w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i 

egzaminów  w szkołach publicznych ((Dz.U. 2015 poz. 843 z późn. zmianami) . 

5. Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania 

uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 

2004r. Nr 26, poz. 232 z późniejszymi zmianami). 

6. Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z 

późniejszymi zmianami). 

7. Rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności 

wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U. 

z 2003r. Nr 26, poz. 226 z późniejszymi zmianami). 

8. Rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu 

organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. z 1992r. Nr 36, poz. 155 z 

późniejszymi zmianami). 

9. Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 1992 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz 

zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka (...) (Dz.U. z 1999r. Nr 67, 

poz. 756 z późniejszymi zmianami). 

10. Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenia Ogólne Narodów Zjednoczonych 

dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991r. Nr120, poz.526 i 527 z późniejszymi zmianami). 

11. Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

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

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2010 Nr 156, 

poz. 1046) 

12. Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach. (Dz. U. z 2010 nr 228 poz. 1487). 

13. Rozporządzenie MEN z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 

z 2002 Nr 46, poz. 432, z późniejszymi zmianami). 

14. Rozporządzenie MEN i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2002 Nr 23 poz. 225 z 

późniejszymi zmianami). 

15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków 

spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu 

oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia 

zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1256) 
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ROZDZIAŁ I     POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

§ 1. 

1. Nazwa i siedziba szkoły :   

Gimnazjum nr 4 im. Polskich Odkrywców, 

67 - 200 Głogów, ul. Niedziałkowskiego 10. 

 

2. Ilekroć w statucie jest mowa o szkole - należy przez to rozumieć Gimnazjum nr 4 w Głogowie. 

 

3. Szkole  nadaje  imię organ prowadzący, na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców 

i samorządu uczniowskiego. 

 Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. 

 

4. Gimnazjum  posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny. 

 

§ 2. 

 

1. Organem prowadzącym Gimnazjum jest Gmina Miejska Głogów. 

2. Gimnazjum jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Głogów. 

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty we Wrocławiu. 

§ 3. 

 Cykl kształcenia w Gimnazjum trwa 3 lata. 

§ 4. 

Czas rozpoczynania i  kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister         

Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. 

 

ROZDZIAŁ II.   CELE I ZADANIA SZKOŁY. 

§ 5. 

Celem szkoły jest kształcenie i wychowanie młodzieży oraz przygotowanie do dalszego kształcenia  

i świadomego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Szkoła realizuje cele i  zadania wynikające z 

prawa oświatowego, Program wychowawczy gimnazjum,  

a w szczególności : 

 

1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia 

gimnazjum poprzez: 

1) zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania, 

2) realizację szkolnego zestawu programów nauczania z uwzględnieniem treści ścieżek 

edukacyjnych, 

3) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości uczniów, 

4) organizację zajęć dydaktyczno- wyrównawczych  

5) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwienie im realizacji 

indywidualnych programów nauczania. 

 

2. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub 

wykonywania wybranego zawodu poprzez: 

1) rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych. 

2) organizowanie zajęć z pracownikami biura pracy, firm marketingowych,  

3) poradnictwo psychologiczno- pedagogiczne, 
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4) udostępnianie informacji o sieci szkolnictwa ponadgmnazjalnego, umożliwianie spotkań w 

ramach Dni Otwartych szkół, 

5) organizowanie badań lekarskich stwierdzających przydatność do określonego zawodu. 

 

3. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych   

     w ustawie, stosownie do warunków gimnazjum i wieku ucznia poprzez : 

1) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów gimnazjum, 

2) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów, 

3) realizowanie Programu wychowawczego gimnazjum oraz Programu profilaktycznego, 

uwzględniając zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia, 

4) pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

 

4. Sprawuje opiekę z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia, 

odpowiednio do potrzeb uczniów poprzez: 

1) zapewnienie opieki podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych dyżury 

nauczycieli podczas przerw, 

2) zorganizowanie zajęć świetlicowych, 

3) umożliwienie spożywania posiłków,  

4) system zapomóg i stypendiów, 

5) omawianie zasad bezpieczeństwa,  

6) prowadzenie zajęć z profilaktyki uzależnień, promocji i ochrony zdrowia, 

7) prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej. 
 

5. Organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną poprzez:  

1) diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów 

2) realizowanie form pomocy psychologiczno- pedagogicznej w środowisku szkolnym i poza 

szkolnym: klas terapeutycznych, zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno- 

wyrównawczych, zajęć specjalistycznych (korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym) 

     

ROZDZIAŁ III      ORGANY GIMNAZJUM . 

 

§6. 
 

1. Organami gimnazjum są : 

1) Dyrektor gimnazjum, 

2) Rada Pedagogiczna,  

3) Samorząd Uczniowski, 

4) Rada Rodziców. 

 

2. Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swej 

działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem. 

§7. 

 

Dyrektor szkoły 
 

Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jest 

kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w gimnazjum nauczycieli, pracowników 

administracji i obsługi. 

 

1. Do zadań Dyrektora należy w szczególności: 
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1) kieruje działalnością dydaktyczną i opiekuńczo – wychowawczą szkoły, 

2) zapewnia w miarę możliwości odpowiednich warunki organizacyjne do realizacji zadań 

szkoły, 

3) zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy,  

4) organizuje warunki dla prawidłowej realizacji postanowień Konwencji o prawach dziecka 

oraz umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i regionalnej, 

5) sprawuje nadzór pedagogiczny, 

6) sprawuje opiekę nad uczniami oraz tworzy warunki do rozwoju samorządności uczniów, 

7) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań oraz w ich doskonaleniu zawodowym, 

8) podaje do publicznej wiadomości, do dnia 31 marca, szkolnego zestawu programów 

nauczania i szkolnego zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku 

następnego roku szkolnego, 

9) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego,  

10) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji, 

11) dysponuje środkami finansowymi gimnazjum i odpowiedzialność za ich prawidłowe 

wykorzystanie, 

12) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników gimnazjum, 

13) wydaje zarządzenia regulujące wewnętrzne życie szkoły, 

14) przyznaje nagrody i wymierza kary nauczycielom i innym pracownikom gimnazjum, 

15) występuje z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i innych 

pracowników gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz organizacji 

związkowych, 

16) współdziała z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań wymagających takiego 

współdziałania, m.in. dowożenia uczniów do szkoły, 

17) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych. 

18) przewodniczy radzie pedagogicznej,      

19) powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu                

prowadzącego oraz rady pedagogicznej, 

20) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z przepisami 

prawa, 

21) opracowuje arkusz organizacyjny, 

22) dba o powierzone mienie, 

23) wydaje polecenia służbowe, 

24) dokonuje oceny pracy nauczycieli ,  

25) mianuje nauczycieli, 

26) reprezentuje gimnazjum na zewnątrz , 

27) przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec           

uczniów,   

28) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami, 

29) stanowi zasady i uregulowania wewnętrzne, w tym określa w porozumieniu z radą rodziców 

wzór jednolitego stroju noszonego przez uczniów na terenie szkoły oraz określa sytuacje, w 

których uczeń nie ma obowiązku noszenia jednolitego stroju ze względu na szczególną 

organizację zajęć w tym czasie. 

30) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych. 

31) organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną, o ustalonych dla ucznia formach, okresie 

udzielania pomocy i wymiarze godzin informuje pisemnie rodziców niezwłocznie po ich 

ustaleniu. 

 

2. Dyrektor może podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków           

określonych odrębnymi przepisami. 
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3. Dyrektor prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów 

zamieszkujących w obwodzie gimnazjum oraz sprawuje kontrolę jego realizacji, w 

szczególności dotyczącą zgłoszenia dziecka do gimnazjum przez rodziców i regularnego 

uczęszczania przez dziecko na zajęcia lekcyjne. 

 

4. Dyrektor stwarza warunki do obrotu używanymi podręcznikami na terenie szkoły. 

 

5. Dyrektor dba o bezpieczne korzystanie z usługi dostępu do Internetu poprzez zainstalowanie i 

aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą 

stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów. 

 

6. Dyrektor występuje z urzędu w obronie nauczyciela, gdy zostaną naruszone ustalone dla 

nauczyciela uprawnienia. 

 

7. Dyrektor ma obowiązek wstrzymania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych  

z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor zawiadamia kuratora 

oświaty  

i organ prowadzący. 

 

8. Dyrektor, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców, stwarza warunki do działania w 

szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji (w tym harcerskich), których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub prowadzenie, rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

 

9. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne, dodatkowe stanowiska 

kierownicze i ustalać zakres obowiązków osób pełniących te funkcje. 

 

10. Tryb powoływania i odwoływania Dyrektora określa ustawa o systemie oświaty i wydane na 

jej podstawie przepisy wykonawcze. 

 

11. Dyrektor realizuje zadania wynikające z Karty Nauczyciela, w tym zadania nauczyciela. 

 

12. Dyrektor realizuje zadania nauczyciela. 

 

13. Dyrektor stanowi zasady i uregulowania wewnętrzne, w tym określa w porozumieniu z radą 

rodziców wzór jednolitego stroju noszonego przez uczniów na terenie szkoły oraz określa 

sytuacje, w których uczeń nie ma obowiązku noszenia jednolitego stroju ze względu na 

szczególną organizację zajęć w tym czasie. 

 

14. W wykonywaniu swych zadań Dyrektor gimnazjum współpracuje z Radą Rodziców  

i Samorządem Uczniowskim i rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami 

szkoły. 
 

§8. 

 

Rada Pedagogiczna 

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących 

kształcenia, wychowania i opieki . 
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2. W skład Rady wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły. Rada Pedagogiczna ustala 

regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.  

 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły. W przypadku jego 

usprawiedliwionej nieobecności kompetencje przejmuje Wicedyrektor. 

 

4. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 

członków rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw, będących przedmiotem  

posiedzeń rady. Uchwały mają charakter aktu prawnego. 

 

5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, osoby zapraszane przez jej 

przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 

 

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) uchwala statut oraz jego nowelizację,  

2) uchwala program wychowawczy szkoły po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu 

uczniowskiego, 

3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

4) zatwierdza plany pracy szkoły,  

5) ustala w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, szkolny zestaw programów 

nauczania, biorąc pod uwagę możliwości uczniów, oraz szkolny zestaw podręczników biorąc 

pod uwagę przystosowanie dydaktyczne i językowe podręczników do możliwości uczniów a 

także wysoką  jakość wykonania umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat; ustalony 

przez radę pedagogiczną szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech 

podręczników dla danych zajęć edukacyjnych.; szkolny zestaw programów nauczania i 

szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne; w  uzasadnionych 

przypadkach rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, może dokonać 

zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym  zestawie podręczników z 

zastrzeżeniem, że zmiana taka nie może  być wprowadzona w trakcie rozpoczętego roku 

szkolnego; 

6) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

7) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów, może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny, może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy, 

8) może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia klasy 1 lub 2, który 

nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, 

9) oddelegowuje swoich przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej na stanowisko 

dyrektora szkoły, 

10) podejmuje uchwałę o przyjęciu ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, 

11) zatwierdza szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym, 

12) zatwierdza wniosku zespołu wychowawczego dotyczącego karnego przeniesienia ucznia do 

równoległej klasy. 
 

7. Rada Pedagogiczna opiniuje: 

1) organizację pracy szkoły w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych, 

2) projekt planu finansowego szkoły, 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stały prac i zajęć w 

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, 

5) akt założycielski zespołu szkół, w skład którego ma wejść szkoła, 

6) indywidualny program lub tok nauki, 

7) powierzenie stanowiska dyrektora szkoły kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący, 

8) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły na kolejny okres, 
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9) powierzenie i odwołanie ze stanowisk kierowniczych w szkole. 

 

8. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem: 

1) do organu prowadzącego w sprawie nadania szkole imienia, 

2) do dyrektora szkoły w sprawie powstania rady szkoły pierwszej kadencji, 

3) o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w 

szkole /do organu uprawnionego do odwołania. 

4) o dostosowanie warunków egzaminu ucznia kl.3 objętego pomocą psychologiczno- 

pedagogiczną. 

 

9. Rada Pedagogiczna ma prawo: 

1) wymagać od dyrektora realizacji uchwał podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, 

2) dwukrotnie w ciągu roku otrzymać od dyrektora szkoły ogólne wnioski ze sprawowanego 

nadzoru pedagogicznego, 

3) do przedstawienia jej przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyników, 

przeprowadzonego mierzenia jakości pracy szkoły (raport o jakości edukacji w szkole – nie 

rzadziej niż raz na pięć lat), 

4) do udziału jej przedstawiciela w zespole oceniającym nauczyciela w przypadku odwołania 

od uprzednio ustalonej oceny. 

 

§ 9. 

 

Samorząd Uczniowski 
 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Zasady wybierania i działania   

Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym      

i powszechnym. Władzami samorządu są: 

1) na szczeblu klas – rada samorządu klasowego, 

2) na szczeblu szkoły – rada uczniowska. 

2. Rada Samorządu Uczniowskiego w szczególności : 

1) reprezentuje interesy uczniów, 

2) opiniuje pracę ocenianych nauczycieli, 

3) przedstawia Dyrektorowi oraz Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie, w zakresie praw 

uczniów, takich jak: 

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

wymaganiami, 

b) prawo do organizacji życia szkolnego, 

c) prawo 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 szkoły, 

e) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu, 

f) opracowuje regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia            

społeczności uczniowskiej, 
 

g) może przedstawić Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wnioski i 

opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły oraz realizowania praw ucznia. 

 

§ 10. 

 

Rada Rodziców 
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1. W szkole działa  Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację ogółu  rodziców uczniów szkoły. 

 

2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w 

tajnych wyborach przez  zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Wybory te przeprowadza 

się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym a jednego ucznia reprezentuje w 

nich jeden rodzic. 
 

3. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej regulamin, który ustala między 

innymi: szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, kadencję, tryb, powoływanie 

i odwoływanie Rady Rodziców, organa rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji, tryb 

podejmowania uchwał, zasady wydatkowania funduszy. Regulamin opracowuje Rada Rodziców. 

Jest on zatwierdzany przez zebranie ogólne. 

 

4. Rada Rodziców : 

1) może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskiem i opiniami we wszystkich sprawach 

szkoły, 

2) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program wychowawczy szkoły oraz szkolny 

Program profilaktyki. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku 

szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programów, program ten 

ustala Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 

Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia odpowiedniego 

programu przez Radę Pedagogiczną opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności 

kształcenia  lub wychowania, 

3) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły, 

4) udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu, 

5) działa na rzecz stałej poprawy bazy, 

6) pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły, 

7) współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku, 

8) deleguje przedstawicieli do składu komisji konkursowej na Dyrektora zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

 

5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze  

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 11. 

 

1. Organy szkoły mają prawo swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich 

kompetencji. 

 

2. Organy szkoły współdziałają ze sobą, na bieżąco wymieniają informacje dotyczące planowanych  

i realizowanych zadań oraz podejmowanych decyzji. 

 

3. Sytuacje konfliktowe między organami są rozwiązywane wewnątrz szkoły w drodze negocjacji. 

 

4. Jeśli zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu mogą skorzystać z pomocy niezależnego 

mediatora , a w razie eskalacji – arbitra. 

    

§ 12. 
 

1. Szkoła współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów w zakresie nauczania, 

wychowania i profilaktyki. Szkoła realizuje te współpracę dla dobra dziecka i wzmacnia rodzinę  

w jej funkcjach.  
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2. Nauczyciele i wychowawcy, wspierając rodziców w procesie wychowania dziecka, stosują 

następujące zasady współpracy: 

1) informują rzetelnie i w miarę potrzeb o sukcesach i niepowodzeniach uczniów  

2) sprawiają, by rodzice włączyli się do pomocy szkole, szanują ich pomysły, inicjatywy, wolę, 

3) wyposażają rodziców w umiejętności pomocy własnym dzieciom, 

4) uwzględniają wszystkie prawa rodziców, 

5) formułują i wyjaśniają obowiązki rodziców, 

6) udzielają profesjonalnych rad i wskazówek, określają tryb postępowania, wypracowują system 

poradnictwa w szkole, 

7) zapoznają rodziców z wewnętrznym prawem szkolnym, określają formę i tryb wyrażania 

opinii, 

8) informują o wynikach lokalnych badań opinii społecznej w zakresie wychowania i profilaktyki 

wspierającej działania szkoły, 

9) tworzą okazję do swobodnego wyrażania opinii rodziców i wykorzystują je dla dobra 

wszystkich. 

 

3. Formami współpracy są: 

1) zebrania z dyrektorem, wychowawcami klasowymi, 

2) konsultacje z nauczycielami uczącymi uczniów, 

3) indywidualne spotkania z wychowawcą, 

4) indywidualne spotkania z pedagogami, 

5) zbieranie propozycji rozwiązań problemów szkoły i opinii na temat realizowanych przez 

szkołę zadań wychowawczych, 

6) udział rodziców w organizacji imprez szkolnych, 

7) pedagogizacja rodziców we współpracy z pedagogiem, psychologiem, pracownikami Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej, Policją, placówkami ochrony zdrowia, kuratorami sądowymi 

itp. 

 

4. Harmonogram zebrań z rodzicami oraz konsultacji z nauczycielami Dyrektor ustala  na 

pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej w danym roku  szkolnym. 

 

5. Szkoła organizuje współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi 

instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom. 

 

 

ROZDZIAŁ IV. ORGANIZACJA GIMNAZJUM. 
 

§ 13. 

 

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

organizacji gimnazjum, opracowany przez Dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu 

nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 

kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 25 

maja danego roku. 

 

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły,  

w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych 

finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

 

3. W arkuszu organizacji gimnazjum podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę 

nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w 

danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych oraz wskazuje się 

najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań. 
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4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, 

obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

5. Dopuszcza się formę elektroniczną dziennika lekcyjnego spełniającą  wymogi:  
1) zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dziennik elektroniczny,  

2) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed dostępem osób 
nieuprawnionych,  

3) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed zniszczeniem, uszkodzeniem 
lub utratą,  

4) rejestrowania historii zmian i ich autorów.  

 

System informatyczny służący do prowadzenia dzienników elektronicznych umożliwia 

eksport danych do formatu XML oraz sporządzenie dzienników w formie papierowej. w terminie 10 

dni od dnia zakończenia roku szkolnego (semestru w przypadku szkół policealnych dla młodzieży 

oraz szkół dla dorosłych), oraz zapisanie danych stanowiących dziennik elektroniczny na 

informatycznym nośniku danych, według stanu odpowiednio: na dzień zakończenia roku szkolnego 

oraz na dzień zakończenia semestru, w sposób zapewniający możliwość:  

1) sprawdzenia integralności danych stanowiących dziennik elektroniczny przez zastosowanie 

podpisu elektronicznego, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o 
podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.),  

2) weryfikacji podpisu elektronicznego lub danych identyfikujących,  

3) odczytania danych stanowiących dziennik elektroniczny w okresie przewidzianym dla 

przechowywania dzienników.  

§ 14. 

1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział.  

2. Liczebność oddziałów już istniejących pozostawia się na dotychczasowym poziomie.  

3. Uczniowie w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich  przedmiotów  

obowiązkowych,  przewidzianych planem  nauczania  i programem  wybranym  

   z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. 

 

4. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz  na zajęciach, dla 

których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym 

laboratoryjnych. 

1) Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach 

liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach 

liczących powyżej 30 uczniów. 

2) W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej  niż 30 uczniów, 

podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust.4, można dokonywać za zgodą organu 

prowadzącego szkołę. 

 

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

 

6. Podział uczniów na grupy uzależniony jest od możliwości finansowych szkoły oraz wielkości sal 

i pomieszczeń dydaktycznych. 

 

7. Zajęcia z religii określają odrębne przepisy. 

 

8. Zajęcia dodatkowe, w tym wynikające z działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, dla uczniów 

organizuje się z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych. 

 

§ 15. 
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1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć 

edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w 

tygodniowym rozkładzie zajęć. 

 

2. Dyrektor szkoły ustala czas trwania przerw międzylekcyjnych. 

 

§ 16 

 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych  

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie 

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

 

2. Zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne mogą być organizowane w grupach klasowych, międzyklasowych, 

międzyoddziałowych i międzyszkolnych.  

 

3. Zajęcia kół zainteresowań mogą być organizowane w uzasadnionych przypadkach poza terenem 

gimnazjum - na podstawie pisemnej zgody rodziców /opiekunów prawnych/ uczniowie mogą 

przybywać na nie i powracać z nich samodzielnie.  

 

4. Liczba uczestników kół zainteresowań oraz innych zajęć dodatkowych, finansowanych z budżetu 

gimnazjum, nie powinna być niższa, niż 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może 

obniżyć ten próg, w porozumieniu z organem prowadzącym gimnazjum.  

 

5. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej nie powinna przekraczać 15 

osób.  

 

6. Na zajęciach finansowanych przez rodziców lub inne podmioty fundacje, stowarzyszenia, itp. dolny i 

górny próg uczestników ustala Dyrektor gimnazjum, po zapoznaniu się z opinią prowadzącego 

zajęcia.  

 

7. Zajęcia dodatkowe organizowane są przez szkołę w ramach posiadanych środków finansowych. 

 

8. Uczeń Gimnazjum Nr 4 w Głogowie w trakcie swojej edukacji  w tej placówce jest  

      zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny. 

 

1) Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów mającym na celu 

rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.  

 

2) Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów, wykraczać poza te 

treści. Projekt może mieć również charakter interdyscyplinarny oraz dopuszcza się możliwość 

realizacji projektu w ramach działań międzyklasowych oraz międzyszkolnych.  

 

3) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji 

projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu 

edukacyjnego.   

 

4) W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, na świadectwie ukończenia 

gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji 

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

 

5) Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela lub 

nauczycieli oraz obejmuje następujące działania:  

a) wybranie tematu projektu edukacyjnego;  

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

c) wykonanie zaplanowanych działań w trakcie edukacji w Gimnazjum; 

d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. 
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6) Dopuszcza się następujące formy prezentacji projektu edukacyjnego:: 
a) konferencja naukowa,  

b) forma plastyczna, 

c) przedstawienie teatralne lub inscenizacja, 

d) książka, broszura, gazetka, 

e) prezentacja multimedialna, 

f) film, 

g) model, makieta, budowla, 

h) happening, marsz, 

i) sesja dyskusyjna, 

j) strona internetowa, 

k) inna, za zgodą opiekuna lub dyrektora.  

 

7) Wychowawca klasy w roku szkolnym, w którym uczniowie będą realizować projekt 

edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach 

realizacji projektu edukacyjnego. 

 

8) Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu 

edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

 

9) Szczegółowe warunki oraz dokumentację projektu ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z 

radą pedagogiczną. Za prowadzenie dokumentacji projektu odpowiedzialny jest opiekun 

projektu. 
 

9. Szkoła ma prawo umieścić zdjęcia zawierające wizerunek uczniów zarejestrowany podczas zajęć i 

uroczystości szkolnych zorganizowanych przez Gimnazjum nr 4 w Głogowie oraz prac wykonanych 

przez uczniów podczas uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-wychowawczych  

na stronie internetowej szkoły, w gablotach szkolnych, a także w lokalnych mediach oraz 

zamieszczenie następujących danych osobowych uczniów: imię, nazwisko, klasa, w celu informacji i 

promocji szkoły. W przypadku nie wyrażenia zgody przez rodzica/opiekuna prawnego ma on 

obowiązek pisemnego złożenia oświadczenia o braku wyrażenia zgody. Z tytułu udostępniania 

rodzicom gromadzonych informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich 

dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania 

tych informacji. 

 

§ 17 

 

1. W gimnazjum mogą być organizowane – za zgodą organu prowadzącego - oddziały profilowane 

realizujące programy innowacyjne, eksperymentalne, klasy z programem autorskim oraz 

wyrównawcze zgodnie z obowiązującym prawem. 

 

2. Nabór do takich oddziałów odbywa się za zgodą rodziców na podstawie zasad opracowanych przez 

komisję rekrutacyjną, powoływaną przez Dyrektora. Zasady naboru i szczegółowe kryteria komisja 

rekrutacyjna opracowuje i ogłasza zainteresowanym nie później niż do końca lutego roku 

szkolnego poprzedzającego otwarcie innowacyjnego oddziału. 

 

§ 18 

 

1. Gimnazjum w miarę posiadanych możliwości organizuje dodatkowe zajęcia pozalekcyjne oraz 

wprowadza przedmioty nadobowiązkowe. 

 

2. Dla uczniów mających trudności w nauce i uczniów z zaburzeniami rozwojowymi organizowane 

są zajęcia wyrównawcze i korekcyjno – kompensacyjne w miarę posiadanych możliwości. 

 

3. Na prośbę rodziców mogą być prowadzone zajęcia odpłatne. 

 

§ 19 
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1. Szkoła w miarę potrzeb i możliwości organizuje wycieczki przedmiotowe, krajoznawczo – 

turystyczne oraz imprezy wyjazdowe takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe i szkoły 

ekologiczne. Imprezy te mają za zadanie w ciekawej formie rozszerzać i uzupełniać realizację 

programu z poszczególnych przedmiotów, poznanie kraju, upowszechnianie wśród młodzieży 

zasad ochrony środowiska naturalnego, podnoszenie sprawności fizycznej oraz wspomaganie 

rodziny i szkoły w procesie wychowawczym a także integrację zespołu klasowego i szkolnego. 

 

2. Zasady organizacji tych imprez określają odrębne przepisy. 

 

§ 20 

Warunki rekrutacji 

1. Do klasy 1 gimnazjum przyjmowani są uczniowie na podstawie świadectwa ukończenia 

sześcioletniej szkoły podstawowej i złożonego przez rodziców (prawnych opiekunów) podania. 

2. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się : 

1) z urzędu - absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie 

gimnazjum, 

2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów sześcioletnich szkół 

podstawowych zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum w przypadku gdy 

gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami. 

 

3. W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu danego gimnazjum, listę przyjętych 

ustala się na podstawie wyników w nauce i oceny zachowania.  

 

4. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przyjmowani są w pierwsze 

kolejności. 

 

5. Podziału uczniów przyjętych do klas pierwszych na oddziały dokonuje komisja rekrutacyjna, 

której skład tworzą: 

1) dyrektor, jako przewodniczący, 

2) przewidywani wychowawcy, 

3) pedagog szkolny. 

 

6. W przypadku tworzenia oddziałów profilowanych może być przeprowadzony sprawdzian 

uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. W takim przypadku 

dyrektor gimnazjum, nie później niż do końca lutego każdego roku, podaje kandydatom kryteria 

i warunki przyjmowania. 

§ 21 

1. Do klasy programowo wyższej w gimnazjum przyjmuje się ucznia na podstawie :    

1) świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o 

uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego 

przez szkołę, z której uczeń odszedł , 

2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych , przeprowadzanych na zasadach 

określonych w przepisach dotyczących oceniania , klasyfikowania i promowania ucznia w 

przypadku : 

a) przyjmowania do gimnazjum ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą na 

podstawie art. 16 ust.8 ustawy o systemie oświaty, 

b) ubiegania się o przyjęcie do klasy bezpośrednio wyższej, niż to wynika z ostatniego 

świadectwa szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły lub profil klasy, 

c) świadectwa ( zaświadczenia ) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego   

świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na 

podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. 
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2. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-        

pedagogicznej dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego. 

§ 22 

1. Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie 

rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, mogą być tworzone oddziały 

przysposabiające do pracy. 

 

2. Po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia dyrektor szkoły, na podstawie uchwały 

rady pedagogicznej, za zgodą rodziców ( prawnych opiekunów ), przyjmuje ucznia do oddziału 

przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię lekarską oraz opinię poradni psychologiczno 

- pedagogicznej. 

 

3. W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą 

programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów. 

 

4. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzględnieniem wybranych treści 

kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie. 

 

5. Przysposobienie do pracy może być realizowane w gimnazjum albo poza gimnazjum na 

podstawie umowy zawartej przez dyrektora szkoły ze szkołą zawodową, placówką kształcenia 

ustawicznego lub przedsiębiorcą. 

§23. 

 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w gimnazjum ze względu na czas pracy ich 

rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dowozu do szkoły, gimnazjum może 

organizować świetlicę. 

 

2. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo- opiekuńczej działalności szkoły. 

 

3. Główne cele i zadania pracy świetlicy to : 

1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, 

2) organizowanie zajęć mających na celu ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i 

uzdolnień muzycznych, plastycznych itp., 

3) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieniczno - 

estetycznych, 

4) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami. 

 

4. Świetlica szkolna prowadzi dokumentację swojej pracy zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

5. Godziny rozpoczynania i kończenia zajęć opiekuńczo - wychowawczych w świetlicy ustala 

corocznie dyrektor szkoły w konsultacji z kierownikiem świetlicy. 

6. Zajęcia w świetlicy są prowadzone w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie 

wychowawczej podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela nie powinna 

przekraczać 26 osób.  

 

7. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej określone są w regulaminie pracy 

świetlicy. 

§ 24. 

 

1. Uczniowie mogą korzystać ze stołówki szkolnej. W ramach żywienia zbiorowego dzieciom i 

młodzieży stosowane mogą być wyłącznie środki spożywcze, które spełniają wymagania 

określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 pkt 2. 
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2. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej ustala Dyrektor w porozumieniu z organem 

prowadzącym szkołę. 

 

3. Przewiduje się możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy 

potrzebują pomocy materialnej i szczególnej opieki. 

 

§ 25. 

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

zadań dydaktyczno -wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, 

popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie. 

2. Zbiory biblioteki szkolnej obejmują dokumenty piśmiennicze i niepiśmiennicze niezbędne do 

realizacji zadań szkoły. 

3. Działalnością biblioteki kieruje nauczyciel bibliotekarz. 

4. Lokal biblioteczny umożliwia: 

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów; 

2) korzystanie z księgozbioru podręcznego; 

3) wypożyczenie zbiorów poza bibliotekę; 

4) prowadzenie edukacji czytelniczej i informacyjnej, 

5)dostęp do Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej 

5. Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor szkoły. 

6. Zasady korzystania ze zbiorów biblioteki i korzystania z ICIM określa Regulamin Biblioteki i 

ICIM. 

7. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) udostępnianie zbiorów i innych źródeł informacji przez: 

a) zapewnienie możliwości korzystania ze zbiorów w czasie zajęć lekcyjnych i po ich 

zakończeniu, 

b) gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów i dokumentów takich jak: 

lektury podstawowe uzupełniające do języka polskiego, literaturę popularnonaukową, 

beletrystykę, wydawnictwa informacyjne, albumowe, podręczniki szkolne, 

wydawnictwa z zakresu dydaktyki, psychologii, pedagogiki i inne wynikające z potrzeb 

realizacji przedmiotów nauczania (teksty źródłowe),. 

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z 

różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną przez: 
a) prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej, 

b) wspieranie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli, dokształcania i doskonalenia, 

c) systematyczne tworzenie i aktualizacja warsztatu informacyjnego biblioteki (katalogi, 

bibliografie), 

d) wybór i gromadzenie wszelkich materiałów wspomagających prace nauczyciela, 

e) poszerzenie zbiorów bibliotecznych o nieksiążkowe nośniki informacji (wideoteka, 

taśmoteka, płytoteka) zapewnianie możliwości wykorzystania ich w czytelni, 

f) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i 

pogłębiania u uczniów potrzeby czytania i uczenia się, 

g) rozpoznawanie i zaspokajanie w ramach możliwości zgłaszanych potrzeb czytelniczych i 

informacyjnych, 

h) podejmowanie różnych form indywidualnej pracy z uczniami z zakresu edukacji 

czytelniczej, nabywania sprawności w samodzielnym wzbogacaniu wiedzy, 
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przezwyciężania trudności w nauce, rozbudzania wrażliwości na piękno języka 

polskiego, motywowanie do poznawania literatury i różnorodnych tekstów kultury, 

i) udzielanie porad, informacji bibliotecznych, doradztwo w sprawach czytelnictwa, 

promocja księgozbioru pozalekturowego i nowości wydawniczych; 

3) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną przez: 

a) informowanie o wydarzeniach kulturalnych w regionie, 

b) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa przez organizowanie 

wystaw i pokazów, 

c) organizowanie konkursów czytelniczych, recytatorskich, literackich i p1astycznych, 

d) aktywny udział w imprezach organizowanych przez placówki kulturalne miasta. 

4) prowadzenie sprawozdawczości bibliotecznej; 

5) troska o estetykę pomieszczenia biblioteki. 

8. Zasady współpracy z uczniami: 

1) biblioteka umożliwia pracę z księgozbiorem, wyszukiwanie informacji w Internecie, 

opracowywanie, powielanie materiałów edukacyjnych wszystkim uczniom, 

2) bibliotekarz wspiera pracę uczniów , wykorzystując swoją wiedzę o literaturze, kulturze i 

technologii informacyjnej, 

3) biblioteka jest miejscem umożliwiającym wymianę myśli i poglądów. 

9. Zasady współpracy z nauczycielami: 

 1) bibliotekarz uzupełnia księgozbiór  metodyczny  uwzględniając wskazania nauczycieli, 

 2) bibliotekarz gromadzi informacje na temat zasobów internetowych przydatnych w 

dydaktyce, 

  3) bibliotekarz  dostosowuje formy pracy biblioteki do potrzeb wynikających z    

                realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych. 

10. Zasady współpracy z rodzicami: 

1) rodzice uczniów mogą korzystać ze zbiorów biblioteki, w tym z literatury pedagogicznej 

wspierającej ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

2) rodzice mogą wpływać na dobór literatury kupowanej do biblioteki poprzez wskazania 

udzielane w ankietach do nich skierowanych. 

11. Zasady współpracy z bibliotekami i innymi instytucjami kulturalnymi: 

1) uczestnictwo w konkursach i imprezach kulturalnych organizowanych przez biblioteki i 

inne instytucje kultury, 

2) Podnoszenie umiejętności bibliotekarza poprzez uczestnictwo w szkoleniach 

organizowanych przez bibliotekę pedagogiczną. 

12. Szczegółowe zadania biblioteki ujęte są w rocznym Planie Pracy Biblioteki. 

§ 26. 

 

1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada : 

1) sale lekcyjne, 

2) bibliotekę, 

3) świetlicę, 

4) gabinet pielęgniarski, 

5) salę gimnastyczną, 

6) salę gimnastyki korekcyjnej , 

7) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze , 

8) szatnię, 
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9) gabinet pedagoga szkolnego, 

10) archiwum. 

 

ROZDZIAŁ V. NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SZKOŁY. 

§ 27. 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pedagogów oraz pracowników administracji i obsługi. W 

szkole mogą być zatrudnieni specjaliści tacy jak psycholog, logopeda, terapeuta itp. 

 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa  w ust. 1, określają 

odrębne przepisy. 

 

3. W szkole tworzy się następujące stanowiska administracji i obsługi: 
1) główny księgowy, 

2) kierownik administracyjno – gospodarczy, 

3) sekretarz szkoły, 

4) referent d /s księgowości, 

5) kasjer, 

6) intendent, 

7) pracownik porządkowy, 

8) konserwator, 

9) woźny, 

10) szatniarz, 

11) rzemieślnik w zawodzie kucharza,  

12) pomoc kucharza . 

 

4. Obsady stanowisk wymienionych w ust.3 dokonuje Dyrektor szkoły w zależności od potrzeb 

szkoły i możliwości finansowych organu prowadzącego.    

 

5. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza Dyrektor. Dokument 

ten stanowi załącznik do umowy o pracę. 

 

§ 28. 

 

1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora. 

 

2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska 

wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

 

3. Zakres czynności dla wicedyrektora sporządza Dyrektor szkoły, którego przyjęcie potwierdza 

zainteresowany. 

 

4. Wymagania, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska kierownicze w szkole, 

określają odrębne przepisy.  

 

§ 29. 

 

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

jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

 

2. Szczegółowe kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjum 

określają odrębne przepisy. 

 

3. Nauczyciele, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzystają z 

ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 
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4. Do podstawowych obowiązków nauczyciela należy:     
1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, w tym w szczególności: 

a) nadzór nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych, podczas 

przerw, a także na zajęciach organizowanych przez szkołę,   

b) bieżące zapoznawanie się z przepisami bhp w miarę potrzeb, zapoznawanie uczniów z tymi 

przepisami, 

c) niezwłoczne zgłaszanie dyrektorowi szkoły informacji o złym stanie urządzeń szkolnych, 

d) przestrzeganie procedury po zaistnieniu wypadku uczniowskiego, 

e) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku obowiązkowe zapoznanie uczniów na 

pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym z zasadami obowiązującymi w tych 

pracowniach, 

2) czuwanie nad prawidłową organizacją procesu dydaktycznego, w tym w szczególności: 

a) dobieranie skutecznych form i metod nauczania umożliwiających w optymalnym stopniu 

osiąganie zamierzonych celów, 

b) maksymalne wykorzystywanie dostępnych środków dydaktycznych, 

c) otaczanie szczególną opieką uczniów zdolnych i zainteresowanych przedmiotem oraz 

uczniów z trudnościami dydaktycznymi, 

3) dbałość o pomoce i sprzęt szkolny, a w szczególności: 

a) sprawowanie opieki nad wyznaczoną klasopracownią , 

b) wzbogacanie bazy dydaktyczno - wychowawczej o środki dydaktyczne, zabieganie o sprzęt 

szkolny, 

4) zachowanie obiektywizmu i systematyczności w ocenie osiągnięć uczniów z uwzględnieniem ich 

możliwości psychofizycznych, a w szczególności: 

a) przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

b) sprawiedliwe i obiektywne traktowanie wszystkich uczniów, 

c) informowanie rodziców ucznia i rady pedagogicznej o wynikach nauczania swoich uczniów, 

5) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby 

uczniów, a w szczególności: 

a) prowadzenie systematycznej obserwacji postępów ucznia, 

b) współpraca z Poradniami i innymi instytucjami,  

c) umożliwienie uzupełnienia braków w wiadomościach uczniów w czasie lekcji lub poza nimi, 

d) utrzymywanie kontaktu z nauczycielem - wychowawcą oraz z domem rodzinnym   ucznia, 

6) podnoszenie swoich umiejętności zawodowych, podejmowanie doskonalenia zawodowego w 

dostępnych formach, 

7) prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej. 

 

5. Nauczyciel wybiera program nauczania oraz podręcznik spośród programów i podręczników 

dopuszczonych do użytku  szkolnego  Ma on  również  prawo do opracowania własnego 

programu nauczania. Wybrany program nauczania przedstawia radzie pedagogicznej. 

 

6.  Pomoc psychologiczno–pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły a osobą koordynującą 

jest pedagog szkolny.  

 

7.  Kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga szkolnego określają odrębne przepisy. 

 

8.  Do zadań pedagoga szkolnego należy pomoc wychowawcom klas, w szczególności w zakresie: 
1)  rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowania przyczyn niepowodzeń 

szkolnych; 

2)  określania form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym 

odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb; 

3)  udzielania różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym 

indywidualny program lub tok nauki; 

4)  koordynacji prac z zakresu orientacji zawodowej; 

5)  organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 

6)  udzielenia rodzicom pomocy, porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich problemów 

wychowawczych w stosunku do własnych dzieci; 
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7)  koordynacji działań wychowawczych i profilaktycznych w gimnazjum; 

8)  wspierania wychowawców w organizowaniu działań opiekuńczo–wychowawczych wynikających 

z programu wychowawczego gimnazjum i programu profilaktyki; 

9)  podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

 

9. W celu realizacji swoich zadań pedagog szkolny może korzystać z dokumentów pozostających w 

dyspozycji gimnazjum. 

 

10. Pedagog szkolny zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o Prawach 

Dziecka i Deklaracji Praw Człowieka. 

 

11. Zadania, o których mowa w ust. 3 pedagog szkolny realizuje we współdziałaniu z nauczycielami, 

rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami gimnazjum, szkołami i 

placówkami, poradniami pedagogiczno -psychologicznymi i innymi poradniami 

specjalistycznymi, podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

 

12. Pedagog szkolny posiadający przygotowanie specjalistyczne może prowadzić zajęcia 

specjalistyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym. 

 

13. Szczegółowy zakres obowiązków pedagoga szkolnego określa dyrektor gimnazjum. 

 

§ 30. 

 

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

szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 

modyfikowanie w miarę potrzeb. 

 

2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły 

problemowo - zadaniowe. Zespoły powołuje dyrektor szkoły. 

 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu, do 

którego zadań należy planowanie pracy zespołu, organizowanie spotkań w zależności od potrzeb 

oraz prowadzenie dokumentacji (w zeszycie pracy zespołu). 

 

4. Roczna praca zespołu odbywa się w oparciu o zatwierdzony plan pracy spójny z planem pracy 

szkoły. 
 

5. Powoływane zespoły mogą mieć charakter stały lub czasowy. 
1) Zespoły przedmiotowe (blokowe) oraz wychowawcze mają charakter stały, choć ich skład i 

szczegóły kontraktu w oparciu, o który będą działać, może ulec zmianie. 

2) Zespoły problemowo– zadaniowe są powoływane na określony czas w celu zrealizowania 

określonego zadania, po wykonaniu,  którego zostają rozwiązane  

 

6. Główne cele powoływanych zespołów to wymiana doświadczeń, wspólne rozwiązywanie 

problemów pedagogicznych i doskonalenie nauczycieli w zakresie: 
1) dydaktyki przedmiotu , 

2) integracji międzyprzedmiotowej ,  

3) ogólnych problemów pedagogicznych , 

4) realizacji projektów edukacyjnych 

5) oddziaływań wychowawczych szkoły . 

 

7. Do zadań zespołów przedmiotowych ( blokowych) należy: 
1) analiza problemów nauczania w celu dokonania wyboru jednego (kilku) z nich lub modyfikacji, 

2) uzgodnienie – stosowanie do doświadczeń oraz możliwości nauczycieli i szkoły - jaki program ( 

programowy ) zespół realizuje , w jakim tempie oraz jakimi metodami,  

3) określenie niezbędnej obudowy programu o lekturze, pomoce naukowe, projekty edukacyjne, 
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4) sporządzanie listy podręczników oraz ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie planowanych 

zakupów pomocy naukowych, 

5) opracowanie przedmiotowego systemu oceniania i jego ewentualna korekta w wyniku ewaluacji, 

6) tworzenie narzędzi diagnozy i ewaluacji osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

7) określenie terminów sprawdzianów wspólnych dla wszystkich oddziałów jednego rocznika, 

8) wdrażanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz ich monitoring, 

9) doskonalenie organizacji i metod pracy nad rozwijaniem zdolności uczniów., 

10) analiza sukcesów , wspólne szukanie sposobów radzenia sobie z ewentualnymi trudnościami i 

formułowanie wniosków – jako element diagnozy wewnątrzszkolnej, 

11) opracowanie planu rozwoju swoich kompetencji – jako element wewnątrzszkolnego 

doskonalenia nauczycieli, 

12) zorganizowanie współpracy  nauczycieli  dla uzgodnienia sposobów  realizacji  programów 

nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów  pokrewnych, a także rekomendowania 

nauczycielom prowadzącym zajęcia w danym oddziale  programów dla danego oddziału. 

 

8. Zadania zespołów wychowawczych: 
1) opracowanie Programu wychowawczego szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, 

Kodeksu życia wewnątrzszkolnego, 

2) stały monitoring oraz ewaluacja wdrażanych programów i regulaminów, 

3) tworzenie narzędzi diagnozy i ewaluacji oddziaływań wychowawczych szkoły, 

4) permanentna  obserwacja zachowań  uczniów; analiza i diagnoza zjawisk pozytywnych i 

negatywnych, 

5) doskonalenie form i metod komunikacji wewnątrzszkolnej oraz współpracy ze środowiskiem 

rodzinnym i lokalnym ucznia, 

6) rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych i opiekuńczych, 

7) współpraca z zewnętrznymi instytucjami wychowawczymi. 

 

§ 31. 

 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

 

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

opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

 

3. Zadaniem nauczyciela wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej, a w 

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

do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,  

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole klasowym oraz 

pomiędzy innymi członkami społeczności uczniowskiej, 

4) opieka nad zdrowiem uczniów i zapewnienie im bezpieczeństwa,  

5) organizowanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. 

 

4. Wychowawca, w celu realizacji zadań: 
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,  

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, 

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych do realizacji zajęć na godzinach do dyspozycji 

nauczyciela wychowawcy, 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich 

działania wychowawcze wobec zespołu uczniowskiego, a także wobec tych, którym potrzebna jest 

indywidualna opieka,  

4) tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia 

w rodzinie społeczeństwie, 

5) inspiruje i wspomaga działania zespołu uczniów, 

 



 22 

6) podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz 

pomiędzy uczniami i innymi członkami społeczności szkolnej, 

7) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych, 

b) wypracowania wspólnych kierunków, form i metod oddziaływań wychowawczych w 

stosunku do uczniów, 

c) włączania rodziców w sprawy życia klasy i szkoły, 

8) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc 

w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla uczniów i doradztwa dla ich rodziców. 

9) W przypadku niedostarczenia usprawiedliwienia nieobecności ucznia w terminie, wychowawca 

klasy jest zobowiązany do wyjaśnienia z rodzicami przyczyn nieobecności i braku 

usprawiedliwieniu. 

 

5. Nauczyciel wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej  

i metodycznej ze strony Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i innych kompetentnych 

instytucji. 

 

ROZDZIAŁ VI     UCZNIOWIE  SZKOŁY. 

 

Szczegółowe reguły zachowania w szkole, prawa i obowiązki ucznia, system nagradzania i karania 

uczniów określone są w Programie wychowawczym szkoły. 

 

§ 32. 

Prawa ucznia . 

 

1. Uczeń ma prawo: 

1) do edukacji, 

2) do wolności wyrażania swojej opinii,  

3) do swobody myśli oraz przekonań światopoglądowych i religijnych, 

4) do wolności od poniżającego traktowania i karania, 

5) do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

6) do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym, 

7) do uznania i zachowania tożsamości narodowej, 

8) do wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, 

9) do ochrony prywatności ucznia rozumiane jako ochrona danych osobowych, tj. informacji o 

stanie zdrowia, wyników testów psychologicznych, informacji dotyczących statusu 

materialnego rodziny, wykształcenia rodziców, ewentualnych problemów rodziny, 

10) do równego traktowania wobec prawa szkolnego,  

11) do sprawiedliwej, obiektywnej, systematycznej i jawnej oceny, a także do ustalonych i jawnych 

wymagań oraz sposobów kontroli wyników w nauce i zachowania, 

12) do rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

13) do pomocy w przypadku trudności w nauce, szczególnie gdy wynikają one z dłuższej 

nieobecności w wyniku sytuacji zdrowotnej lub rodzinnej, 

14) do korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego. 

15) Uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych 

lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z 

zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych 

szkół.  

 

2. Uczeń, którego prawa zostały naruszone, może wystąpić w tej sprawie: 

1) do wychowawcy klasy lub innego nauczyciela, jeżeli jego prawa naruszył inny uczeń, 
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2) do dyrektora szkoły za pośrednictwem rodziców (opiekunów  prawnych), jeżeli jego prawa 

naruszył nauczyciel  lub inny pracownik szkoły 

3) do organu prowadzącego szkołę za pośrednictwem rodziców (opiekunów prawnych), jeżeli 

jego prawa naruszył dyrektor szkoły. 

 

3. Skarga powinna zostać wniesiona w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zdarzenia. Uczeń, 

którego prawa zostały naruszone, może wystąpić w tej sprawie bezpośrednio do pedagoga lub 

psychologa szkolnego, jako osób zaufania publicznego, na zasadzie powiadomienia i w celu 

uzyskania wsparcia.  
 

4. W przypadku spraw spornych w pierwszej kolejności powinni dążyć się do ich załatwienia w 

drodze porozumienia bezpośrednio przez osoby zainteresowane lub za pośrednictwem 

mediatorów. Mediacje mogą prowadzić: wychowawca klasy, samorząd uczniowski, pedagog  

i psycholog. 

 

5. Skargi powinny zostać  rozpatrzone wg kompetencji w terminie: 
1) przez nauczyciela w ciągu 3 dni, 

2) przez dyrektora szkoły w ciągu 7 dni, 

3) przez organ prowadzący szkole – na zasadzie odrębnych przepisów. 

 

6. W przypadku, gdy uczeń lub jego rodzic (opiekunowie prawni) uznają, że skarga została 

rozpatrzona niezgodnie z prawem szkolnym, mają prawo do wniesienia w ciągu 3 dni zażalenia 

podając, jakie przepisy zostały naruszone: 
1) na rozstrzygnięcie ustanowione  przez nauczyciela  do dyrektora szkoły, 

2) na rozstrzygniecie ustanowione przez dyrektora do organu prowadzącego szkołę. Decyzja organu 

prowadzącego szkołę jest ostateczna. 

 

§ 33. 

Obowiązki ucznia. 

 

1. Uczeń ma obowiązek do systematycznego przygotowywania się do zajęć lekcyjnych, starannego 

prowadzenia zeszytu przedmiotowego oraz wykonywania prac domowych- zgodnie  

z wymaganiami nauczyciela przedmiotu, określonymi w przedmiotowym systemie oceniania. 

 

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, w Kodeksie życia 

wewnątrzszkolnego zawartego w Programie wychowawczym szkoły oraz obowiązujących 

przepisach wewnątrzszkolnych. 

 

3. Uczeń ma obowiązek przestrzegania zarządzeń dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, rady 

rodziców oraz ustaleń samorządu uczniowskiego. 

 

4. Uczeń musi przestrzegać zasady bezpieczeństwa czasie zajęć, przerw międzylekcyjnych  

i wycieczek. 

 

5. Uczeń ma obowiązek rozstrzygać spory na zasadach negocjacji, porozumienia i wzajemnego 

poszanowania stron. 

 

6. Uczeń ma obowiązek właściwie zachowywać się w trakcie zajęć edukacyjnych oraz przestrzegać 

zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników 

gimnazjum. 

 

7. Uczeń nie może naruszać godności osobistej oraz własności innych osób 

 

8. Uczeń ma obowiązek uzupełniać braki wynikające z absencji. 

 



 24 

9. Uczeń ma obowiązek przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze 

specyfiki ich przeznaczenia. 

 

10. Uczniowi nie wolno korzystać na zajęciach z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych, urządzenia te muszą być wyłączone. 

 

11. Uczniowi nie wolno rejestrować obrazu i dźwięku na terenie szkoły, może się to odbywać 

jedynie za zgodą nauczyciela lub dyrektora szkoły. 

 

12. Uczeń ma obowiązek dbać o schludny wygląd i uczęszczać do szkoły w stroju, zgodnie ze 

wzorem i na zasadach określonych przez dyrektora w trybie zarządzenia.  

 

13. Uczeń ma obowiązek przedstawić wychowawcy pisemne usprawiedliwienie nieobecności na 

zajęciach szkolnych wystawione przez lekarza lub rodzica (prawnego opiekuna) na najbliższej 

godzinie z wychowawcą. 

§ 34. 

Nagrody . 

1.Rodzaje nagród: 

1) pochwała wychowawcy klasy, 

2) pochwała dyrektora szkoły, 

3) wyróżnienie wobec całej szkoły, 

4) dyplom,  

5) list pochwalny, 

6) wpis do kroniki szkolnej, złotej księgi, 

7) nagrody książkowe i rzeczowe, 

8) świadectwo z wyróżnieniem, 

9) nagrody sponsorowane. 

 

2. Nagrody uczeń otrzymuje za: 

1) bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, 

2) osiągnięcia w międzyszkolnych oraz szkolnych konkursach i zawodach sportowych, 

3) reprezentowanie szkoły na zewnątrz, 

4) aktywność społeczną na rzecz klasy, szkoły, środowiska, 

5) udział w akcjach charytatywnych.  

 

3. Z propozycją nagrody może wystąpić:  

1) wychowawca klasy lub świetlicy, 

2) opiekun organizacji szkolnej lub koła przedmiotowego, koła zainteresowań, 

3) pedagog szkolny, bibliotekarz, 

4) samorząd uczniowski. 

§ 35. 

Kary 

1. Rodzaje kar:  

1) upomnienie wychowawcy wobec klasy, 

2) nagana wychowawcy z wpisem do dziennika, 

3) obniżenie oceny zachowania połączone z działalnością kompensacyjną ucznia na rzecz klasy lub 

szkoły, 

4) rozmowa ostrzegawcza w obecności nauczyciela i rodziców , a w razie potrzeby – z udziałem 

przedstawicieli zewnętrznych instytucji wychowawczych ( Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej, kuratora sądowego, Policji ), 

5) upomnienie (ustne) dyrektora z równoczesnym zawieszeniem prawa do reprezentowania szkoły 

na zewnątrz, 
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6) nagana ( pisemna ) dyrektora stanowiąca załącznik do arkusza ocen; o terminie zatarcia wpisu 

decyduje dyrektor,  

7) zakaz przynoszenia do szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, 

8) przeniesienie ucznia do równoległej klasy, 

9) wniosek do kuratora oświaty o przeniesieniu ucznia do innej szkoły. 

 

2. Karę wymierza się uczniowi za: 

1) lekceważenie obowiązku szkolnego,  

2) zachowanie łamiące zasady współżycia szkolnego i społecznego,  

3) zachowanie wywierające szkodliwy wpływ na innych uczniów,  

4) łamanie porządku prawnego.  

 

3. Tryb odwoławczy  

1) Sprawy sporne między uczniem a nauczycielem będą rozwiązywane przy pomocy wychowawcy 

. 

2) Jeżeli zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu mogą odwołać się do pomocy organów 

szkoły: Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej, Dyrektora szkoły. 

3) Jeżeli, zdaniem ucznia, wymierzana przez dyrektora kara jest nieusprawiedliwiona lub 

nieadekwatna do popełnionego wykroczenia, rodzice mają prawo odwołać się do kuratora 

oświaty. 

§ 36. 

 

Wychowawca ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej 

mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.  

 

§ 37. 

 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń objęty obowiązkiem szkolnym, na wniosek Dyrektora, 

może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły. Dyrektor składa wniosek o 

przeniesienie ucznia do innej szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej oraz po 

zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 

 

2. Dyrektor szkoły może wystąpić do Dolnośląskiego  Kuratora Oświaty z wnioskiem  o 

przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego 

może korzystnie wpłynąć  na postawę ucznia. Złożenie takiego wniosku wymaga uchwały rady 

pedagogicznej upoważniającej dyrektora do podjęcia opisanych  działań. 

 

3. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się, gdy: 
1) uczeń notorycznie łamie przepisy prawa szkolnego, otrzymał kary przewidziane  w 

odpowiednich regulacjach, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów; 

2) uczeń popełnia czyny karne. 

 

4. Dyrektor szkoły może skreślić ucznia pełnoletniego z listy uczniów w przypadku: 

1) wniosku ucznia o skreślenie z listy uczniów, 

2) gdy uczeń, mimo podjętych środków wychowawczych, notorycznie uchyla się od obowiązku 

nauki. 

 

5. Skreślenie następuje, w drodze decyzji,  na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po 

zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 

 

6. Dyrektor gimnazjum może kierować ucznia do szkoły dla dorosłych, zgodnie z przepisami w 

sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można 

przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat.  

 

7. Dyrektor szkoły może kierować ucznia do szkoły dla dorosłych w przypadku: 

http://www.prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=14-10-2003&qplikid=39#P39A6
http://www.prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=14-10-2003&qplikid=39#P39A6
http://www.prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=14-10-2003&qplikid=39#P39A6
http://www.prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=14-10-2003&qplikid=39#P39A6
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a) wniosku ucznia o skreślenie z listy uczniów, 

b) gdy uczeń, mimo podjętych środków wychowawczych, notorycznie uchyla się od obowiązku 

nauki. 

 

§ 38 

 

ROZDZIAŁ VII    WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 
 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i 

postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

edukacyjnych wynikających z Podstawy programowej i realizowanych w szkole programów 

nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz na formułowaniu oceny. 

 

VII.I. CELE OCENIANIA: 

1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 

2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju, 

3. motywowanie ucznia do dalszej pracy w nauce i zachowaniu, 

4. dostarczanie  rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,  

5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

 

VII.II. ZASADY OCENIANIA:   

1. Ocenianie  jest rzetelne i sprawiedliwe, 

2. sprawdzanie wiedzy i umiejętności jest  celowe, 

3. ocenianie  jest systematyczne, 

4. ocenianie jest jawne, na wniosek ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel 

uzasadnia ustnie ustaloną ocenę, oraz udostępnia sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz 

inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia, 

5. ocenianiu podlegają umiejętności (różne w zależności  od przedmiotu) i wiadomości ucznia (nie 

ocenia się tego, czego uczeń nie potrafi, nie umie), 

6. ocenianie nie może spełniać funkcji represyjnej, 

7. ocenianie powinno uwzględniać problemy osobiste ucznia,  

8. ocenianie powinno uwzględniać wkład pracy ucznia. 

 

VII.III. KLASYFIKACJA, PROMOCJA DO KLASY PROGRAMOWO 

WYŻSZEJ: 
 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Koniec pierwszego semestru co roku ustala dyrektor 

szkoły, koniec drugiego następuje wraz z zakończeniem roku szkolnego. Po każdym semestrze 

następuje klasyfikacja (śródroczna, roczna). 

 

2. Klasyfikowanie śródroczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych w pierwszym semestrze określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu 

ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania. 

 

3. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych w danym roku szkolnym określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu 

ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania. 

 

4. Oceny klasyfikacyjne, począwszy od klasy pierwszej, ustala się w stopniach wg skali: 

       stopień        celujący                  - 6 
                           bardzo dobry          - 5 

                           dobry                      - 4  
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                           dostateczny            - 3 

                           dopuszczający        - 2 

      niedostateczny       - 1 

 
5. Ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne w 

danym oddziale. Ocena klasyfikacyjna, z wyjątkiem rocznej oceny niedostatecznej, może być 

zmieniona jedynie   w  wyniku  egzaminu   sprawdzającego. 

 

6. Ocena klasyfikacyjna semestralna i roczna z zajęć edukacyjnych, roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania oraz ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego może być zmieniona na 

wyższą w wyniku egzaminu odwoławczego. 

 

7. WYMAGANIA EDUKACYJNE: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:    

a) posiada wiadomości i umiejętności na stopień bardzo dobry,  

b) posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza podstawy programowe lub 

rozwija swoje umiejętności i zainteresowania albo reprezentuje szkołę w konkursach 

przedmiotowych, artystycznych, sportowych, uzyskując bardzo wysokie wyniki, 

c) jest  laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim oraz laureatem i 

finalistą  olimpiady  przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą 

roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną; 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności objęte programem danej klasy w pełnym zakresie, 

b) sumiennie wykonuje określone przez nauczyciela zadania, 

c) potrafi stosować zdobyte wiadomości i umiejętności w sytuacjach nietypowych, 

d) rozumie tekst i pojęcia dotyczące przedmiotu na danym poziomie, 

e) potrafi samodzielnie wyciągać wnioski oraz dokonać analizy przyczynowo – skutkowej, 

f) jest bez zastrzeżeń przygotowany do lekcji, 

g) efektywnie pracuje w grupie, 

h) jest bardzo aktywny na lekcji; 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował treści programowe w pełnym zakresie, 

b) wykazuje aktywność na lekcji, 

c) korzysta z różnych źródeł informacji na lekcji, 

d) jest bez zastrzeżeń przygotowany do lekcji, 

e) aktywnie pracuje w grupie, 

f) rozumie tekst i pojęcia dotyczące danego przedmiotu; 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował podstawowe treści programowe, 

b) zazwyczaj jest przygotowany do lekcji, 

c) stara się być aktywny na zajęciach, 

d) potrafi pracować w grupie, 

e) wykazuje duży wkład pracy w wykonanie zadania; 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował treści programowe na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie, 

b) nie wykazuje aktywności, 

c) proste problemy rozwiązuje przy pomocy nauczyciela, 

d) często nie jest przygotowany do lekcji, 

e) stara się wykonać zadania zlecone przez nauczyciela; 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował treści programowe na poziomie uniemożliwiającym dalsze kształcenie, 

b) nie stara się opanować treści programowych, 

c) nie potrafi rozwiązywać prostych problemów nawet z  pomocą nauczyciela, 

d) bardzo często nie jest przygotowany do lekcji, 

e) nie wykazuje aktywności, 

f) bardzo często nie wykonuje zadań zleconych przez nauczyciela. 
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8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki 

i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w  

wywiązywanie się z obowiązków  wynikających ze specyfiki tych zajęć. 
 

9.  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 orzeczenia 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 orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia 

oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie 

przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na 

podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla 

ucznia, 

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w 

szkole – na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia. 

 

10.1). Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

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

       2).  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych 

lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej 

przez lekarza, na czas określony w tej opinii.  

   3) Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej, w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

4) Dyrektor, na wniosek rodzica ucznia (opiekuna prawnego) oraz na podstawie opinii poradni 

psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej zwalnia do końca gimnazjum 

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

sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki 

drugiego języka w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” lub „zwolniona”.  

5)  Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej 

klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej. Na wniosek 

nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców 

(prawnych opiekunów) lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), opinia może być wydana 

także uczniowi gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. 

Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu 

opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady 

pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i 

informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów). 

 

11. W wyjątkowych przypadkach Dyrektor szkoły, na podstawie umotywowanej prośby rodzica ucznia 

(prawnego opiekuna), może przeprowadzić komisyjny wewnętrzny egzamin sprawdzający z 

obowiązujących zajęć edukacyjnych. W wyniku egzaminu uczniowi nie można obniżyć oceny 

klasyfikacyjnej wystawionej przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. 

Semestralna lub roczna klasyfikacyjna ocena z zajęć edukacyjnych może być zmieniona na wyższą w 

przypadku, gdy uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą w terminie do 7 dni po 

zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 
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ocena została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

Ocena zostaje ustalona w wyniku przeprowadzonego egzaminu odwoławczego. 

 

12. Zajęcia nieobowiązkowe. 
1) Począwszy od klasy pierwszej uczeń za zgodą w formie pisemnej rodzica (opiekuna prawnego) 

może uczestniczyć w zajęciach nieobowiązkowych „Wychowanie do życia w rodzinie”. Zajęcia 

te nie podlegają ocenie i nie wpływają na promocję do klasy programowo wyższej ani na 

ukończenie szkoły przez ucznia. W przypadku udziału ucznia w zajęciach, fakt ten odnotowuje 

się w dokumentacji przebiegu nauczania wpisem ,,uczestniczył(a)’’. 

2) W szkole organizowane są zajęcia religii lub etyki. Uczestniczenie ucznia w zajęciach jest 

nieobowiązkowe. Ocenianie osiągnięć ucznia następuje w oparciu o taką samą skalę  ocen jak  

obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Roczna ocena klasyfikacyjna jest wliczana do średniej ocen 

ucznia. Ocena ta nie wpływa na promocję do klasy programowo wyższej i ukończenie szkoły 

przez ucznia. 

3)  Uczniowi uczęszczającemu na obowiązkowe dodatkowe zajęcia edukacyjne realizowane w szkole 

dokonuje się wpisu na świadectwie szkolnym w części przeznaczonej dodatkowe zajęcia 

edukacyjne. Ocenianie osiągnięć ucznia następuje w oparciu o taką samą skalę ocen jak 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Roczna ocena klasyfikacyjna jest wliczana do średniej ocen 

ucznia. Ocena ta nie wpływa na promocję do klasy programowo wyższej i ukończenie szkoły 

przez ucznia. 

 

13. Uczeń nieklasyfikowany. 
1) Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 

brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z  powodu     nieobecności      ucznia     na 

zajęciach      edukacyjnych przekraczających połowę ilości jednostek lekcyjnych przeznaczonych  

na te zajęcia  w szkolnym planie nauczania. 

2) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3) Na prośbę rodzica (prawnego opiekuna) ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nie 

usprawiedliwionej kierowaną do dyrektora szkoły rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na 

egzamin klasyfikacyjny. 

4) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów 

indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki poza szkołą. 

5) Uczeń, który nie przystąpił w wyznaczonym terminie do egzaminu klasyfikacyjnego   

końcoworocznego, za wyjątkiem przyczyn losowych , nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

 

14. Promocja.  
1) Począwszy od klasy pierwszej gimnazjum uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym 

planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego z 

zastrzeżeniem ppkt.2. 

2) Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. Uczeń, 

który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i 

powtarza klasę z zastrzeżeniem ppkt 4). 

3)  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu 

edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie 

programowo wyższej 

4) Uczeń klasy 1 i 2 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, a uczeń 

klasy 3 kończy szkołę z wyróżnieniem, jeśli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć 

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

5) Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad 

przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę 

klasyfikacyjną.  
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15. Procedury przeprowadzania egzaminów : klasyfikacyjnego, poprawkowego, 

sprawdzającego i odwoławczego  od oceny klasyfikacyjnej (śródrocznej i rocznej)  z zajęć 

edukacyjnych oraz odwoławczego od rocznej oceny zachowania . 
1) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.  Termin uzgadnia się  z uczniem i 

jego rodzicami (opiekunami prawnymi). 

2) Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin wyznacza  

dyrektora szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych. 

3) Egzamin sprawdzający przeprowadza się nie później niż na dzień przed posiedzeniem rady 

pedagogicznej klasyfikacyjnej. 

4) Egzamin odwoławczy od oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych odbywa się nie później niż 

w terminie  5 dni  od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin uzgadnia się  z uczniem i jego 

rodzicami (opiekunami prawnymi). 

5) Egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy, sprawdzający i odwoławczy od oceny klasyfikacyjnej z 

zajęć edukacyjnych składa się z części pisemnej oraz ustnej. W części pisemnej uczeń otrzymuje 

zestaw od 5 do 20 zadań, na rozwiązanie, których ma czas 45 minut,. W części ustnej uczeń 

otrzymuje zestaw od 3 do 5 pytań. Wyjątek stanowi egzamin z plastyki, muzyki,  informatyki, 

techniki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z który powinien 

mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

6) Egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy, sprawdzający i odwoławczy od oceny klasyfikacyjnej 

(semestralnej i rocznej) z zajęć edukacyjnych przeprowadza komisja powołana przez dyrektora 

szkoły, w której skład wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako 

przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący,                                                       

c) w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzającego nauczyciel 

prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji, a w  

przypadku egzaminu  odwoławczego   dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego 

samego typu, prowadzący takie same   zajęcia edukacyjne,  

d) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, w takim 

przypadku dyrektor 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. 

7) Zadania na egzamin układa nauczyciel uczący danego ucznia, a w szczególnych przypadkach 

wyznaczony przez dyrektora szkoły. Zadania egzaminacyjne muszą być zaakceptowane przez  

przewodniczącego odpowiedniego zespołu przedmiotowego lub dyrektora szkoły. 

8) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisje 

w składzie: 

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, 

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

f) przedstawiciel rady rodziców. 

9) Roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania ustala się w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego 

komisji. Z przeprowadzonego posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający skład 

komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustalona ocenę zachowania wraz z 

uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

10) Pozytywny wynik egzaminu poprawkowego ustala się, jeśli uczeń uzyska minimum 60% z 

obu części egzaminu (50% część pisemna, 50% część ustna), a egzaminu sprawdzającego i  

odwoławczego 80% z obu części egzaminu (50% część pisemna, 50% część ustna) .  
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11) W przypadku egzaminu poprawkowego zestaw egzaminacyjny zawiera zadania i pytania 

na stopień dopuszczający. Zestaw egzaminacyjny na egzamin sprawdzający zawiera zadania 

i pytania są na stopień wnioskowany przez ucznia. 

12) W przypadku egzaminu klasyfikacyjnego ocenę ustala się według skali : 
0-32%  – niedostateczny 

33% -50%  – dopuszczający 

51%-75%  –  dostateczny 

76%-90%  – dobry 

91%-100% – bardzo dobry 

Warunkiem uzyskania stopnia celującego jest bezbłędne rozwiązanie 2 dodatkowych 

zadań na ocenę celującą przy jednoczesnym uzyskaniu stopnia bardzo dobrego.  

13) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i odwoławczego od oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin 

egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do 

protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

14) Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego komisja sporządza informację o wyniku 

egzaminu.  

15) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym 

terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, 

w przypadku egzaminu poprawkowego nie później niż do końca września. Od egzaminu 

poprawkowego ustalającego roczną ocenę klasyfikacyjną stosuje się zapisy odwołania na takich 

zasadach, jak od oceny klasyfikacyjnej semestralnej i rocznej  z zajęć edukacyjnych z tym, że 

termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

16. Informacja o ocenach klasyfikacyjnych. 
1) Nauczyciele na pierwszej lekcji, rozpoczynającej rok szkolny, informują uczniów a 

wychowawcy rodziców na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym o wymaganiach 

edukacyjnych i kryteriach oceniania. 

2) O przewidywanej klasyfikacyjnej ocenie niedostatecznej nauczyciele informują uczniów, a 

wychowawcy klas rodziców, na miesiąc przed zakończeniem semestru lub roku szkolnego. 

Informacja musi być udokumentowana podpisem rodzica. 

3) O przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej nauczyciele informują uczniów w terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej 

rady pedagogicznej, a wychowawca klasy informuje rodziców w zeszycie kontaktowym lub 

droga elektroniczną (za potwierdzeniem odbioru). 

4) Podstawą do wystawienia oceny klasyfikacyjnej są oceny bieżące (śródsemestralne) lub system 

punktowy. 

 

VII.IV. OCENIANIE BIEŻĄCE (ŚRÓDSEMESTRALNE). 
  

1. Nauczyciel sprawdza wiadomości i umiejętności ucznia poprzez:  
1) prace kontrolne (pisemne) - obejmujące większy zakres materiału np. dział, kilka  działów (nie 

więcej niż trzy  w tygodniu i jedna dziennie zapowiadane z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem), są obowiązkowe dla ucznia tzn. jeżeli uczeń z przyczyn usprawiedliwionych 

nie pisał pracy w terminie, powinien   ją napisać w terminie dwóch tygodni od np. powrotu do 

szkoły, na zasadach określonych przez nauczyciela; nauczyciel informuje ucznia o zakresie  

materiału podlegającego sprawdzeniu, 

2) sprawdziany (pisemne lub praktyczne)- obejmujące materiał kilku ostatnich lekcji, są 

zapowiadane, 

3) odpowiedź - w formie ustnej, obejmująca materiał z co najwyżej trzech ostatnich lekcji, nie jest 

zapowiadana, 

4) odpowiedź - w formie pisemnej tzw. kartkówka, obejmuje materiał z co najwyżej trzech 

ostatnich lekcji, nie jest zapowiadana, 

5) wykonanie pracy domowej, 

6) sposób prowadzenia zeszytu, 
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7) określone ćwiczenia praktyczne i inne, wykonanie pracy praktycznej, 

8) prace długoterminowe. 

 

2. Nauczyciel powinien  również oceniać: 
1) aktywność ucznia - na lekcji, 

2) pracę dodatkową, 

3) przygotowanie ucznia do lekcji (nie przygotowanie) wg zasad ustalonych przez zespoły 

nauczycieli przedmiotu,  

4) wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z zadań, 

5) postawę wobec stawianych zadań . 

 

3. Nauczyciel przy ocenianiu powinien wziąć pod uwagę dłuższą nieobecność ucznia z przyczyn 

losowych. 

 

4. Nauczyciel jest zobowiązany do oceniania  prac pisemnych i informowania uczniów o ich  

wynikach w ciągu dwóch tygodni od dnia wykonania pracy. Po upływie tego terminu wpisuje 

oceny za zgodą poszczególnych uczniów- nie przeprowadza sprawdzianu jeszcze raz. Termin 

podania wyników prac ulega wydłużeniu do najbliższej lekcji jeśli w ciągu dwóch tygodni 

nauczyciel nie miał możliwości oddania prac. Nauczyciel przechowuje sprawdzone przez siebie 

pisemne prace kontrolne uczniów przez okres bieżącego roku szkolnego. 

 

5.  Nauczyciel ocenia według skali stopni:: 
                 stopień   celujący                 - 6 - cel.     

                                bardzo dobry         - 5 - bdb.  

                                dobry                     - 4 - db.    

                                dostateczny           - 3 - dst.    

                                dopuszczający       - 2 - dp.    

                                niedostateczny       - 1 - ndst.   

"+" i "-"      - mogą być używane przy stopniach bieżących. 

 

6. Nauczyciel może korzystać z oznaczeń które są ustalone i dostępne w e-dzienniku. 

 

7. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do określenia na początku roku szkolnego szczegółowych 

kryteriów i sposobu oceniania oraz poprawiania ocen, odnoszących się bezpośrednio do danego 

materiału nauczania, które będą do wglądu dyrekcji szkoły i rodziców. Jeżeli jest to zasadne 

nauczyciel przypomina uczniom w/w zasady w toku realizacji programu przed każdym kolejnym 

działem lub   jego częścią. 

8.  Informacje o ocenach bieżących śródsemestralnych: 
1) Wychowawca informuje rodziców o osiągnięciach uczniów nie mniej niż cztery razy w ciągu 

roku szkolnego. 

2) Nauczyciel uzasadnia ustnie, na prośbę ucznia lub jego rodziców, każdą ocenę oraz udziela 

wskazówek, co uczeń powinien zrobić, aby osiągnąć lepsze wyniki. 

3) Rodzic ma stały dostęp do ocen dziecka z możliwością szczegółowej analizy postępów w nauce 

na podstawie precyzyjnych danych dotyczących daty wystawienia oceny, kategorii oceny, wagi 

oceny w liczeniu średniej oraz nauczyciela, który tę ocenę wystawił 

 

9.  Ocenianie – system punktowy.  

Nauczyciel może zamiast ocen bieżących stosować punkty. W takim przypadku ustalenia 

zawarte w  punktach 1-9 pozostają bez zmian, a ponadto : 

 

1) podstawą wystawienia oceny klasyfikacyjnej jest suma uzyskanych przez ucznia punktów w 

semestrze w przeliczeniu na procent wg skali: 

0%     -     32%   niedostateczny 

33%   -    50%   dopuszczający 

51%   -    75%   dostateczny 

76%   -    90%   dobry 

91%   -    100%  bardzo dobry 
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powyżej  100%  celujący 

 przeliczenie na skalę procentową jest następujące: 

   uzyskana ilość punktów 

  ----------------------------------------------  x 100% 

  maksymalna /możliwa/ ilość punktów 

 

2) uczeń zamiast ocen bieżących zdobywa punkty, których ilość w każdym momencie może 

przeliczyć według w/w skali na stopnie, 

3) maksymalną ilość punktów z danej formy sprawdzania i oceniania wiadomości i umiejętności 

każdorazowo ustala nauczyciel ( za każdą odpowiedź ustną nauczyciel ustala np. 5 pkt., ale 

maksymalna ilość punktów np. prac pisemnych może być różna), 

4) za aktywną postawę na lekcji, kilku lekcjach, rozwiązanie problemu, pracę dodatkową, zadanie o 

wysokim stopniu trudności, itp.; uczeń może otrzymać 1 pkt.  według uznania nauczyciela, 

punkty te są dodatkowe i uczeń może je zdobywać bez ograniczeń, 

5) nauczyciel w dzienniku lekcyjnym wpisuje punkty z adnotacją w danej rubryce o maksymalnej 

ilości punktów, 

6) w jakichkolwiek przypadkach wątpliwych nauczyciel stosuje zasadę na korzyść ucznia, 

7) w przypadku poprawienia przez ucznia np. pracy pisemnej, nauczyciel dopisuje do uprzednio 

zdobytej ilości punktów tyle punktów o ile więcej uczeń zdobył, 

8) o szczegółowych, dodatkowych ustaleniach wynikających np. ze specyfikacji danego przedmiotu 

nauczyciel informuje uczniów i dyrektora szkoły. 

 

10. Ocenianie - system opisowy.  Dopuszcza się stosowanie ocen opisowych dla ocen bieżących i 

klasyfikacyjnych. Nauczyciel,   który decyduje się na używanie ocen opisowych, umieszcza 

zasady ich stosowania w przedmiotowym systemie oceniania.  

 

VII.V . OCENIANIE ZACHOWANIA 
 

1. Klasyfikacyjna ocena zachowania ustalana jest przez wychowawcę. 

 

2. Roczna klasyfikacyjna ocena zachowania może być zmieniona na wyższą w przypadku, gdy 

uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą, w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych, zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi tryby ustalania tej oceny.  

 

3. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych. 

 

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz 

uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 

etycznych. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania oraz o skutkach ustalenie uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

 

5. 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. 

 

6. Ocenianiu podlegają w szczególności następujące zachowania uczniów: 
 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia:  

a) przygotowanie do lekcji, 

b) systematyczne pogłębianie wiedzy i umiejętności, 

c) odrabianie  zadań domowych,  
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d) uzupełnianie braków po nieobecności w szkole, 

e) nie spóźnianie się  na lekcje,  

f) brak nieusprawiedliwionej absencji, 

g) posiadanie niezbędnych pomocy naukowych, 

h) stosowanie się do zapisów  kontraktu klasowego, 

i) posiadanie zeszytu kontaktowego, 

j) wykonywanie poleceń nauczyciela, 

k) uczęszczanie do szkoły w stroju ustalonym przez szkołę, 

l) pełnienie obowiązków dyżurnego, 

m) osiąganie wyników w nauce na miarę swoich możliwości, 

n) realizacja zadań związanych z projektem edukacyjnym; 

 

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej:  

a) reprezentowanie szkoły w akcjach, 

b) reprezentowanie  szkoły na zawodach sportowych 

c) reprezentowanie szkoły w konkursach, 

d) poszanowanie estetyki szkoły, 

e) szanowanie sprzętu szkolnego i mienia szkoły, 

f) reprezentowanie wysokiej kultury osobistej, 

g) szanowanie praw innych uczniów, 

h) udzielanie pomocy w nauce, 

i) pomoc w organizowaniu akcji społecznych, 

j) przestrzeganie przepisów wewnątrzszkolnych, 

k) praca na arenie klasy,  

l) praca na  arenie szkoły, 

m) współredagowanie gazetki klasowej, 

n) współredagowanie gazetki szkolnej, 

o) uaktualnianie danych na stronie  internetowej klasy, 

p) reagowanie na przejawy agresji w szkole poprzez informowanie nauczycieli i 

pracowników szkoły; 

 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły:  

a) przygotowywanie imprez okolicznościowych w klasie, 

b) przygotowywanie imprez okolicznościowych w szkole, 

c) uroczyste obchodzenie szkolnych uroczystości podkreślone strojem galowym, 

d) wykonywanie gazetek okolicznościowych, 

e) przeprowadzanie pogadanek np. na lekcjach wychowawczych,  

f) uzyskiwanie wysokich miejsc w zawodach i konkursach, 

g) szanowanie mienia szkolnego i jego symboli,  

h) wolontariat,  

i) odpowiednie zachowanie na uroczystościach szkolnych, 

j) godne zachowanie w miejscach publicznych podczas wyjść do kina, teatru i.t.p.; 

     

4) dbałość o piękno mowy ojczystej: 

a) poprawne wyrażanie się w każdej sytuacji, 

b) udział w konkursach polonistycznych i recytatorskich oraz  przedstawieniach,   

c) osiąganie wysokich miejsc w konkursach polonistycznych i recytatorskich, 

d) wypowiadanie się pełnymi zdaniami, 

e) używanie poprawnej polszczyzny bez wulgaryzmów, 

f) używanie zwrotów grzecznościowych, 

g) przestrzeganie zasad komunikowania się, 

h) uczestniczenie w dyskusjach, imprezach kulturalnych, 

i) zwracanie się po imieniu (nie używanie przezwisk); 

  

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

a) prezentowanie zagrożeń na lekcjach wychowawczych, 

b) nie używanie  alkoholu oraz narkotyków, 

c) nie palenie tytoniu, 
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d) przestrzeganie zasad BHP na terenie szkoły, 

e) zgłaszanie nauczycielom zagrożeń powstałych w szkole, 

f) nie wychodzenie  poza teren szkoły, 

g) właściwe zachowanie podczas przerw, 

h) otoczenie opieką koleżanek i  kolegów, 

i) zajęcie postawy negocjacyjnej  w sytuacjach konfliktowych, 

j) udokumentowane propagowanie zdrowego stylu życia; 

 

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

a) zachowywanie się w sposób godny na imprezach i uroczystościach miejskich, 

b) nie sprawianie  problemów wychowawczych i lekcji w trakcie przerw, 

c) dbanie o czystość w szkole i poza nią, 

d) właściwe zachowanie podczas przerw i na lekcji, 

e) życzliwy i koleżeński stosunek do rówieśników, 

f) okazywanie szacunku pracownikom szkoły; 

 

7) okazywanie szacunku innym osobom : 

g) kłanianie się pracownikom szkoły, 

h) właściwe odnoszenie się do rówieśników, 

i) kulturalne zachowanie się na lekcjach, 

j) ustawianie się pod klasą po dzwonku, 

k) nie przerywanie wypowiedzi innym,   

l) okazywanie tolerancji, 

m) zwracanie się po imieniu, 

n) przepuszczanie starszych przodem. 

 

7. Wychowawca klasy dokonuje oceniania zachowania ucznia na koniec pierwszego semestru i na 

koniec roku szkolnego wg skali ocen : 
wzorowe                 ( wz.)     

bardzo dobre          ( bdb)    

dobre                      (db)       

poprawne               (pop.)    

nieodpowiednie     (ndp)   

naganne                  (ng)       

 

8. Kryteria oceniania zachowania : 
 

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

a) swym zachowania m stanowi wzór godny naśladowania,  

b) cechuje się wysoką kulturą osobista, 

c) przejawia inicjatywę aktywnie działając na rzecz kasy, szkoły oraz środowiska lokalnego, 

d) osiąga sukcesy reprezentując szkołę z konkursach, olimpiadach , zawodach sportowych, 

e) spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą, 

f) samodzielnie, kreatywnie realizuje zadania związane z projektem edukacyjnym. 

 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) rzetelnie wypełnia obowiązki ucznia, troszczy się o estetykę sali lekcyjnej i mienie szkoły, 

b) przejawia inicjatywę aktywnie działając na rzecz kasy, szkoły oraz środowiska lokalnego, 

c) czynnie  uczestniczy w akcjach i imprezach szkolnych, 

d) nieobecności w szkole usprawiedliwia w terminie 3 dni, 

e) sporadycznie spóźnia się na  pierwsze lekcje, 

f) w okresie oceniania nie otrzymał żadnych negatywnych uwag, 

g) aktywnie, terminowo wywiązał się z zadań związanych z realizacją projektu edukacyjnego. 

 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) przestrzega przepisów wewnątrzszkolnych, 

b) czynnie  uczestniczy w akcjach i imprezach szkolnych, 
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c) nie używa wulgaryzmów, 

d) szanuje  mienie szkoły, 

e) w okresie oceniania otrzymał więcej pochwał niż  uwag  negatywnych, 

f) w okresie oceniania ma nie więcej niż 10 godzin zajęć nieusprawiedliwionych,  do 5 

spóźnień na lekcje, 

g) nie przejawia agresji w stosunku do rówieśników i pracowników szkoły, 

h)  terminowo, z niewielka pomocą nauczyciela, zrealizował zadania związane z 

przygotowaniem i prezentacją projektu edukacyjnego. 

 

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a) bez większych zastrzeżeń wypełnia obowiązki ucznia, 

b) w przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej dokonuje naprawy lub 

rekompensuje szkodę, 

c) w okresie oceniania ma więcej niż 10, ale nie więcej niż 20 godzin zajęć 

nieusprawiedliwionych lub do 10 spóźnień na lekcje, 

d) otrzymuje powtarzające się uwagi o niewłaściwym zachowaniu, którego szkodliwość jest 

niewielka, 

e) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą klasy i pedagogiem szkolnym pozytywnie 

reagując na ich uwagi,  

f) z dużą pomocą nauczyciela lub członków grupy zrealizował częściowo powierzone mu 

zadania służące realizacji projektu edukacyjnego, uczestniczył w prezentacji . 

 

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a) wielokrotnie dopuszcza się łamania postanowień zawartych w przepisach 

wewnątrzszkolnych,  

b) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie samego (ulega nałogom, 

opuszcza teren szkoły bez zezwolenia), 

c) wykazuje brak kultury, jest arogancki i agresywny, 

d) w okresie oceniania ma więcej niż 20, ale nie więcej niż 30 godzin zajęć 

nieusprawiedliwionych lub do 20 spóźnień na lekcje,  

e) pojął trud realizacji zadań projektu edukacyjnego, przekazał minimum wymaganych 

informacji. 

 

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

a) w okresie oceniania popadł w konflikt z prawem, 

b) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenia dla siebie i innych, 

c) wszczyna bójki, 

d) notoryczne łamie zasady prawa wewnątrzszkolnego, 

e) nie wykazuje chęci poprawy, 

f) w okresie oceniania ma więcej niż 30 godzin zajęć nieusprawiedliwionych lub ponad  20 

spóźnień na lekcje,  

g) nie wywiązał się z realizacji projektu edukacyjnego. 

 

9. Klasyfikacyjne oceny zachowania ustala wychowawca w oparciu o zapisy zamieszczone w 

dzienniku lekcyjnym i zeszycie kontaktowym ucznia po zasięgnięciu opinii uczniów danej klasy, 

nauczycieli uczących daną klasę, pedagoga szkolnego, nauczyciela świetlicy i biblioteki oraz 

ocenianego ucznia.  

    Wystawienie stopni wzorowych i nagannych przez wychowawcę klasy musi być poprzedzone 

konsultacjami z w/w na miesiąc przed terminem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej. 

 

10. Propozycje klasyfikacyjnych ocen zachowania wychowawca klasy zamieszcza w zeszycie 

kontaktowym ucznia i dzienniku lekcyjnym nie później niż 3 dni przed posiedzeniem 

klasyfikacyjnej rady pedagogicznej. 

 

11. Każdy wychowawca, w porozumieniu z uczniami klasy, może ustalić wewnątrzklasowy 

punktowy  system oceniania zachowania uwzględniający powyższe zasady, który musi być 

dołączony do dokumentacji szkoły. 
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VII. VI. EGZAMINY ZEWNĘTRZNE 
 

1. W klasie trzeciej gimnazjum przeprowadza się egzamin obejmujący wymagania ustalone w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego: 

1) w części pierwszej- humanistycznej- umiejętności i wiadomości z zakresu języka polskiego 

oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie; 

2) w części drugiej- matematyczno- przyrodniczej- umiejętności i wiadomości z zakresu 

matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii; 

3) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego, 

którego uczniowie uczą się jako przedmiotu obowiązkowego; do 20 września rodzice 

składają deklarację informującą o wyborze języka oraz zamiarze przystąpienia do egzaminu 

na poziomie rozszerzonym. 
 

2. Egzamin gimnazjalny ma charakter powszechny i obowiązkowy. 

1) W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie 

do egzaminy gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku,   dyrektor komisji 

okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z 

obowiązku przystąpienia do egzaminu. 

2) Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych z  zakresu jednego z 

grupy przedmiotów objętych egzaminem są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu, co 

jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części najwyższego wyniku.  Uprawnienia do 

zwolnienia stwierdza dyrektor komisji okręgowej. 
 

3. Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego 

w ustalonym terminie albo go  przerwał, 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 . 

 

 4. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego 

roku, powtarza trzecią klasę oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku, z zastrzeżeniem 

ucznia zwolnionego. 

 

5. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali procentowej i skali centylowej dla zadań z 

zakresu: 

1) języka polskiego; 

2) historii i wiedzy o społeczeństwie; 

3) matematyki; 

4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii; 

5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym; 

6) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym — w przypadku, gdy uczeń przystąpił 

do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. 
 

6. Wynik egzaminu ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej. Jest to wynik ostateczny. 

 

7. Wyniku egzaminu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Wynik nie wpływa na 

ukończenie szkoły. 

 

8. Wynik egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu dla 

każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed 

zakończeniem zajęć dydaktyczno- wychowawczych, a w przypadku przystąpienia ucznia do 

egzaminu w drugim terminie-do dnia 31 sierpnia danego roku. Zaświadczenie dyrektor szkoły 

przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 
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9. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu 

gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego 

nauczania. Opinia powinna być wydana nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej i 

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

(przedłożona dyrektorowi do 15 października roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest 

egzamin gimnazjalny).  

Uczeń chory lub niepełnosprawny czasowo może przystąpić do egzaminu w warunkach 

odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia 

wydanego przez lekarza.  

Na wniosek rodziców, bądź za ich zgodą, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia z 

uczniem objętym pomocą psychologiczno- pedagogiczną ze względu na trudności adaptacyjne 

związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzeniami komunikacji językowej lub 

sytuacją kryzysową lub traumatyczną, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej, 

uczeń może przystąpić do egzaminu w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych 

potrzeb i możliwości psychofizycznych. 

 

10. Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego zawarte są w 

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. (z późniejszymi 

zmianami) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy oraz przeprowadzania i sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 

 

 

VII. VII  POSTANOWIENIA KOŃCOWE   
 

1. Nauczyciele i dyrekcja szkoły są zobowiązani do analizy i doskonalenia systemu oceniania oraz 

jego modyfikacji zgodnie z aktualnymi przepisami wyższej rangi. 

 

2. Rada pedagogiczna może wprowadzić zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania  

w  trakcie roku   szkolnego   po   zasięgnięciu   opinii rady   rodziców i samorządu 

uczniowskiego. 

 

3. Rada pedagogiczna może wprowadzać zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania w 

formie aneksu lub tekstu jednolitego. 

 

4. Propozycje zmian Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania mogą przedkładać radzie    

pedagogicznej     nauczyciele,    przewodniczący    rady   rodziców  i przewodniczący samorządu 

uczniowskiego. 
 

ROZDZIAŁ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 

§ 39. 

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

2. Pieczęć urzędowa ma treść : 

Gimnazjum nr 4 

w Głogowie   

 

3. Stempel szkoły to pieczątka o treści :  

      Gimnazjum nr 4 

im.Polskich Odkrywców 

67-200 Głogów, ul. Niedziałkowskiego 10 
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       tel 076 835 04 54 

      NIP ............................................... 

      REGON ........................................ 

 

lub 

GMINA MIEJSKA GŁOGÓW 

      Gimnazjum nr 4 

im.Polskich Odkrywców 

67-200 Głogów, ul. Niedziałkowskiego 10 

      NIP ............................................... 

 

§ 40. 

 

Regulaminy określające działalność organów Gimnazjum jak też wynikające z celów i zadań 

realizowanych przez szkołę nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu jak również 

z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty. 

 

§ 41. 

1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z  przepisami w sprawie sposobu 

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

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.  

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ    

prowadzący na mocy odrębnych przepisów. 

 

§ 42. 

 

1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie gimnazjum jest rada pedagogiczna. 

 

2. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały.    

 

§ 43 

 

Traci moc tekst jednolity statutu szkoły  z dnia 15.09.2015 r. 

 

Przewodniczący                           Przewodniczący                                 Przewodniczący 

Rady Rodziców                     Samorządu uczniowskiego                     Rady Pedagogicznej 

 
 

 

 


