
 

 
 
 

STATUT 
 
 
 
 

GIMNAZJUM  NR  7 

Z  ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI  

„PRZY  ŁAZIENKACH  KRÓLEWSKICH”  

 
w  Warszawie 

ul.  Podchorążych  49 / 61  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa  2015 
 

 

 

 

 



 2  

 

PODSTAWA PRAWNA: 

Statut został opracowany na podstawie następujących aktów prawnych: 

1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. Z 2004 r. Nr 256 poz. 

2572 z późn. zm.). 

2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 

z późn. zm.). 

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 843). 

4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r., w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

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

5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Z 2001 r. Nr 

61,poz.624 z późn. zm.) 

6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.  w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

w poszczególnych typach szkół (Dz.U. Z 2012 r. poz. 977); 

7. Innych aktów prawnych wydanych na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty. 
 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

§ 1. 

 

1. Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi „Przy Łazienkach Królewskich” jest szkołą 

publiczną dostępną dla młodzieży po ukończeniu sześcioletniej szkoły podstawowej.   

2. Organem prowadzącym Gimnazjum jest m.st. Warszawa. 

3. Siedziba Gimnazjum nr 7 znajduje się w Warszawie przy ul. Podchorążych 49/61, 00-722. 

4. Nadzór merytoryczny nad realizacją programu dydaktycznego i wychowawczego 

sprawuje Mazowieckie Kuratorium Oświaty. 

5. Cykl kształcenia wynosi trzy lata.  

6. Nazwa Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi „Przy Łazienkach Królewskich” 

jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach, stemplach, fakturach oraz rachunkach  

może być używany skrót nazwy. 

  

§ 2. 

 

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) szkole -  należy przez to rozumieć Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi; 

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); 

3) statucie - należy przez to rozumieć statut szkoły; 

4) dyrektorze, radzie pedagogicznej, organach samorządu uczniowskiego, radzie 

rodziców - należy przez to rozumieć organy działające w szkole; 

5) uczniach i rodzicach/opiekunach prawnych - należy przez to rozumieć uczniów szkoły 

oraz ich  rodziców/opiekunów prawnych; 

6) wychowawcy - należy rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece 

wychowawczej powierzono jeden  z oddziałów w szkole; 
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7) nauczycielu wspomagającym – należy przez to rozumieć nauczyciela zatrudnionego 

dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego; 

8) pracownikach  szkoły - należy rozumieć osoby niebędące nauczycielami; 

9) oddziale integracyjnym – należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym 

uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczą się 

i wychowują razem z pozostałymi uczniami, zorganizowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

10) KN – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191). 

 

§ 3. 

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującą  instrukcją  

kancelaryjną i ustaleniami  Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

1) prowadzi księgę ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszka-

łych w obwodzie szkoły; 

2) prowadzi księgę uczniów – wpisów w księdze dokonuje się chronologicznie według 

dat przyjęcia uczniów do szkoły.  

3. Szkoła prowadzi „Kronikę Szkolną.” 

4. Szkoła posiada swój hymn. 

5. Szkoła posiada swoje logo. 

6. Szkoła posiada swój sztandar. 

§ 4. 

 

1. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy. 

2. Szkoła może na wyodrębnionym rachunku bankowym gromadzić środki pochodzące 

z dobrowolnych wpłat rodziców. 

3. Środki te mogą być przeznaczone na: 

1) działalność dydaktyczno – wychowawczą; 

2) zakup pomocy naukowych i wyposażenia; 

3) zakup materiałów na remonty i konserwacje; 

4) zakup środków czystości i materiałów biurowych; 

5) żywienie uczniów; 

6) wynagrodzenia wynikające z działalności jednostki oświatowej; 

7) inne cele wynikające ze statutowej działalności szkoły. 

 

§ 5. 

 

KALENDARZ STAŁYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ I AKCJI SZKOLNYCH 

 

1. Akademie związane z rozpoczęciem i zakończeniem roku szkolnego. 

2. Apele wychowawczo – porządkowe (wg ustaleń dyrekcji szkoły). 

3. Zabawy klasowe (wg ustaleń samorządów klasowych). 

4. Uroczystości klasowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych. 

5. Akcje charytatywne (wg ustaleń samorządu szkolnego i koła PCK). 

6. Kiermasz prac uczniowskich w czasie zebrań z rodzicami/opiekunami prawnymi. 
 

       

Lp. Wydarzenie Termin 

1. Dzień integracyjny wychowawcy z klasą. 
2. dzień roku 

szkolnego 

2. Sprzątanie świata. wrzesień 



 4  

3. Wyjazd integracyjny klas pierwszych. wrzesień/październik 

4. Ślubowanie klas pierwszych i Święto Edukacji Narodowej. 14 października 

5. Wybory rzecznika praw ucznia. wrzesień/październik 

6. Uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. początek listopada 

7. Walentynki (wg ustaleń samorządu szkolnego). 14 lutego 

8. Wybory samorządu szkolnego. wrzesień/październik 

9. Rekolekcje wielkopostne . 
wg uzgodnień 

z Proboszczem 

10. 
Święto Wiosny (impreza przygotowana przez samorząd 

szkolny). 
21 marca 

11. Wyjazd „półmetkowy” klas drugich. marzec/kwiecień 

12. Bal klas trzecich „mała studniówka”. koniec karnawału 

13. 
Święto Szkoły – połączone z Dniem Turystyki zwanym Dniem 

Warszawskim.  
8 maja 

14. Dzień otwarty dla przyszłych klas pierwszych  marzec/kwiecień 

15. Dzień Dziecka i Sportu. 1 czerwca 

16. Przyrzeczenie klas trzecich. 
przedostatni dzień 

roku szkolnego 

 
                                                                           

§ 6. 

 

1. Na zasadach określonych  w ustawie, w szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, 

z wyjątkiem partii i organizacji politycznych. 

2. Zasady funkcjonowania w szkole związków zawodowych regulują odrębne przepisy. 

 

 

Rozdział 2 
Cele i zadania szkoły 

 

      § 7. 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w wydanych na jej podstawie 

przepisach, uwzględniając przy tym  program wychowawczy i profilaktyczny szkoły, 

dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, a 

w szczególności zapewnia uczniom: 

1) rozwijanie poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania 

polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kulturowe 

Europy i świata; 

2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie 

umożliwiającym kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia; 

3) przestrzeganie  zasady tolerancji, wolności sumienia oraz kształtowanie poczucia 

sprawiedliwości; 

4) przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnienie wiedzy o tych 

prawach; 

5) upowszechnienie wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie  

postaw sprzyjających  jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej  i globalnej; 

6) kształtowanie postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu  

w życiu gospodarczym; 

7) upowszechnienie wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw 

wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 
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8) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, ze 

szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowego stylu życia; 

9) poszanowanie indywidualności uczniów i ich prawa do własnej oceny; 

10) wdrażanie do dyscypliny i punktualności; 

11) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą 

w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie; 

12) rozwijanie sprawności umysłowych oraz indywidualnych zainteresowań uczniów; 

13) stworzenie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu 

rozwojowi (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, 

estetycznym, moralnym, duchowym); 

14) możliwość korzystania z: 

a) biblioteki, 

b) stołówki prowadzonej przez ajenta, 

c) gabinetu pielęgniarskiego, 

d) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, 

e) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych, pomieszczeń administracyjno-

gospodarczych, 

f) bezprzewodowej sieci WI-FI na zasadach, które szczegółowo określa Regulamin 

korzystania z sieci bezprzewodowej w Gimnazjum nr 7. 

15) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej; 

16) dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi i specjalnych potrzebach edukacyjnych 

organizowane są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz dydaktyczno – wyrównawcze; 

17) dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych zasady sprawowania opieki 

i udzielania pomocy z udziałem nauczycieli, rodziców/opiekunów prawnych i uczniów 

określane są indywidualnie. 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1., są realizowane we współpracy z: 

1) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz poradniami specjalistycznymi 

świadczącymi pomoc uczniom i ich rodzicom/opiekunom prawnym; 

2) rodzicami/opiekunami prawnymi; 

3) organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz młodzieży i rodziny; 

4) organizacjami pożytku publicznego oraz wolontariuszami; 

5) wyższymi uczelniami; 

6) lokalnym samorządem. 

 

§ 8. 

 

1. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania. 

2. Szkoła stwarza warunki do rozwoju zainteresowań uczniów. 

3. Gimnazjum może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną, o której mowa 

w odrębnych przepisach. 

 

§ 9. 

 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne; 

3) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów 

mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój młodzieży 

z zaburzeniami rozwojowymi; 

4) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.  

 

 



 6  

§ 10. 

 

1. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może wprowadzić dodatkowy podział na grupy lub 

dodatkowe zajęcia nadobowiązkowe, których koszty są pokrywane w całości przez 

zainteresowanych rodziców/opiekunów prawnych bądź ze środków rady rodziców. 

2. Wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego zajęcia wymienione w ust. 1 ma charakter 

umowny i ustalane jest przez dyrektora w porozumieniu z radą rodziców. 

 

§ 11. 

 

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli, instruktorów do zajęć pozalekcyjnych, pracowników 

administracji i obsługi. 

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

określają  odrębne przepisy. 

 

§ 12. 

 

1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny. 

2. Szkoła opracowuje program wychowawczy oraz program profilaktyki szkoły. Programy 

wychowawcze klas opracowywane są zgodnie z tymi dokumentami, jednocześnie muszą 

one uwzględniać także bieżące potrzeb uczniów, nauczycieli i rodziców/opiekunów 

prawnych.  

3. Szkoła opracowuje własne procedury postępowania w sytuacjach trudnych. 

 

§ 13. 

 

1. Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez: 

1) wprowadzanie uczniów w świat wiedzy naukowej ujmowanej dyscyplinarnie,  

wdrażanie ich do samodzielności, pomaganie im w podejmowaniu decyzji  dotyczącej 

kierunku dalszej nauki w szkole ponadgimnazjalnej; 

2) oddziaływanie wychowawcze uwzględniające priorytety takie jak: 

a) pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości, 

b) personalizację życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w szerszej społeczności, 

c) wpajanie zasad kultury życia codziennego, 

d) zagospodarowanie czasu wolnego poprzez prowadzenie kół zainteresowań i przed-

miotowych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych,  

e) kształtowanie postawy tolerancji, 

f) pracę pedagoga i psychologa wspomaganej badaniami i zaleceniami Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej, współpracą z sądem rodzinnym, Wydziałem Spraw  

Społecznych i Zdrowia urzędu m.st.Warszawy. 

 

§ 14. 

 

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ich zdrowie  oraz chroni przed przemocą, 

uzależnieniami, demoralizacją oraz różnymi przejawami patologii społecznej  poprzez: 

1) dyżury nauczycieli w budynku i na boisku szkolnym według grafiku wywieszanego 

w pokoju nauczycielskim, sekretariacie szkoły, na poszczególnych piętrach; 

2) współpracę z właściwymi organami policji, służby zdrowia, psychologami, instytucjami 

w tym celu powołanymi; 

3) zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych przez 

nauczycieli prowadzących te zajęcia; 

4) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych; 
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5) zapoznanie z przepisami ruchu drogowego i kształcenie komunikacyjne; 

6) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku w stołówce szkolnej; 

7) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 

równomiernego rozłożenia i różnorodności zajęć w każdym dniu; 

8) niełączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z wy-

jątkiem przedmiotów, których program tego wymaga; 

9) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu 

uczniów i rodzaju pracy; 

10) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (wg 

obowiązujących przepisów w tym zakresie); 

11) zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie szkolnych zabaw: opieka ze strony nauczycieli 

i rodziców oraz wynajmowanych specjalistów w zakresie ochrony i bezpieczeństwa; 

12) współpracę ze środowiskiem lokalnym; 

13) posiadanie przez wszystkich pracowników szkoły wyników aktualnych badań 

lekarskich (wstępnych, rocznych, okresowych); 

14) opracowanie strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz 

interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem; 

15) promocję zdrowego stylu życia poprzez: 

a) kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych, 

b) promowanie aktywnego i zdrowego stylu spędzania wolnego czasu, 

c) uczenie radzenia sobie ze stresem, 

d) propagowanie modelu zdrowego odżywiania się, 

e) propagowanie ekologicznego modelu funkcjonowania we współczesnym 

świecie. 

 

§ 15. 

 

1. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym w trakcie wycieczek 

organizowanych przez szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz, na wniosek 

wychowawcy i za zgodą dyrekcji szkoły, inne osoby dorosłe, w szczególności 

rodzice/prawni opiekunowie. 

2. Obowiązki kierowników i opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez szkołę 

i zasady organizowania wycieczek określa odrębny regulamin. 

 

 

§ 16. 

 

1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest 

pomoc, szkoła udziela wsparcia poprzez: 

1) pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez pedagoga i psychologa 

szkolnego oraz instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwo; 

2) zapewnienie w miarę możliwości dożywiania uczniom z rodzin mających trudną  

sytuację materialną, życiową (zasady tej pomocy określa odrębny regulamin); 

3) zapewnienie pomocy materialnej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

4) zorganizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach akcji charytatywnych; 

organizowanie wypoczynku: „zielonych  i białych szkół”, wycieczek.  

 

§ 17. 

 

1. Celem dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości 

psychofizycznych uczniów szkoła zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną  

w formie: 
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5) zajęć rozwijających uzdolnienia: 

a) dla uczniów szczególnie uzdolnionych, 

b) prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy, 

c) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób. 

6) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych: 

a) mających trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego typu 

edukacyjnego, 

b) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób. 

7) zajęć specjalistycznych: 

a) korekcyjno-kompensacyjnych - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi  lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba 

uczestników tych zajęć wynosi do 5, 

b) logopedycznych - dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia 

komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi 

do 4, 

c) socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym - dla 

uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. 

Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10. 

4) warsztatów; 

5) porad i konsultacji; 

6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia oraz planowaniem kształcenia 

i kariery zawodowej. 

1a. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się 

rodziców/opiekunów prawnych ucznia albo pełnoletniego ucznia. 

1b. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty 

w szkole, rodziców/opiekunów prawnych ucznia albo pełnoletniego ucznia. 

1c. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane 

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 
1d. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych 

trwa do czasu usunięcia opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych, wynikających 

z podstawy programowej kształcenia ogólnego  dla danego etapu edukacyjnego, 

lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia 

zajęciami tego typu. 

1e. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 

minut,  a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut. Dyrektor decyduje, 

w uzasadnionych przypadkach,  o prowadzeniu zajęć specjalistycznych w czasie 

krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu  ustalonego dla ucznia łącznego 

tygodniowego czasu trwania tych zajęć. 

1f. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dyrektor szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które 

w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

1g. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć 

1h. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we 

współpracy z: 

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

i dzieci. 
1i.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: 

1) ucznia; 
2) rodziców/opiekunów prawnych ucznia; 
3) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem; 
4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej; 
5) pielęgniarki szkolnej; 
6) pomocy nauczyciela; 
7) poradni; 

8) pracownika socjalnego; 

9) asystenta rodziny; 

10) kuratora sądowego. 

2. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi, 

zajęciami psychoedukacyjnymi oraz nauka w klasie integracyjnej wymagają zgody 

rodziców. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega 

na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, 

wynikających w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) ze szczególnych uzdolnień; 

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

6) z zaburzeń komunikacji językowej; 

7) z choroby przewlekłej; 

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

9) z niepowodzeń edukacyjnych; 

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą 

 

§ 17a. 

       Pomoc materialna 

 

1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten 

cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Pomoc materialna udzielana jest uczniom, aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji, 

umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji 

materialnej ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów. 

3. Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium  szkolne, zasiłek szkolny) lub 

motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe). 

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

motywacyjnym. 

5. Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej 

występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 

wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, 

alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. 
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6. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: 

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, 

w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane  w szkole w ramach 

planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; 

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym- zakup podręczników. 

7. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się 

o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty o której mowa w art. 90d ust. 7 ustawy 

o systemie oświaty. 

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

miesięcy. 

9. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium 

o charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 13 ustawy o 

systemie oświaty. 

10. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znajduje się w przejściowo trudnej 

sytuacji  materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia losowego. 

11. Zasiłek, o którym mowa w ust. 10 może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego 

na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy 

rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy do roku. 

12. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 90 e. ust. 3 ustawy o 

systemie oświaty. 

13. O zasiłek uczeń może ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia 

zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku. 

14. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką 

średnią ocen oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym 

okres, w którym przyznaje się to stypendium. 

15. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał 

wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej 

międzyszkolnym oraz zdobył co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania w okresie 

poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium. 

16. Dyrektor powołuje komisję stypendialną, która po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej 

i samorządu uczniowskiego ustala średnią ocen, o której mowa w ust.14. 

 

§ 17b. 

Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami 

ćwiczeniowymi w gimnazjum 

 

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

własnością szkoły. 

2. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne 

mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów 

edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom 

materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. 

3. Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 1 uczniowie uzyskują począwszy od roku 

szkolnego: 

1) 2015/ 2016- uczniowie oddziału klasy I gimnazjum; 

2) 2016/ 2017- uczniowie oddziału klas II gimnazjum; 

3) 2017/ 2018- uczniowie oddziału klasy III gimnazjum. 

4. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów 

edukacyjnych szkoła może żądać od rodziców/opiekunów prawnych ucznia zwrotu kosztu 

ich zakupu lub kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji w oddziałach klas I- III. 
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5. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia 

ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego: 

1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych 

podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki 

i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego; 

2) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został 

wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb 

i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich 

podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen 

przekazuje szkole, do której uczeń został przyjęty, protokół zdawczo – odbiorczy 

podręczników i materiałów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb ucznia. 

6. W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami zapewnionymi przez 

ministra odpowiedniego do spraw oświaty i wychowania lub zakupionymi z dotacji 

celowej (o których mowa w art. 22 ak ust. 6) dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i 

możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, dyrektor może je przekazać 

dyrektorowi szkoły, która wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie. Podręczniki stają się 

własnością organu prowadzącego szkołę, której zostały przekazane. 

7. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 

edukacyjnych określa dyrektor szkoły przy uwzględnieniu co najmniej 3 letniego czasu ich 

używania. 

 

 

Rozdział 3  

Organy szkoły i ich kompetencje 

 

§ 18.  
 

1. Organami szkoły są: 
 

1) dyrektor szkoły; 

2) rada pedagogiczna; 

3) samorząd uczniowski; 

4) rada rodziców. 

 
Dyrektor  szkoły 

§ 19.  

 

1. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje  z niego organ prowadzący szkołę. 

2. O stanowisko dyrektora może ubiegać się przedstawiciel rady pedagogicznej Gimnazjum 

nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi „Przy Łazienkach Królewskich”. 

3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1. określają odrębne przepisy. 

 

§ 20.  
 

1. Dyrektor planuje, organizuje oraz nadzoruje i kieruje bieżącą pracą dydaktyczną, 

wychowawczą i opiekuńczą szkoły oraz innymi zajęciami związanymi z jej statutową 

działalnością.  

2. Dyrektor dba o kształtowanie życzliwej i twórczej atmosfery pracy, właściwych 

warunków pracy i stosunków międzyludzkich. 

3. Dyrektor szkoły odpowiada za szkolny program nauczania. 
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§ 21.  

 

1. Dyrektor jest przedstawicielem szkoły na zewnątrz.  

2. Szczegółowe zadania Dyrektora szkoły oraz zakres odpowiedzialności określają przepisy 

ustawy, KN oraz przepisy dotyczące kierowników samorządowych jednostek 

organizacyjnych. 

 

§ 22.  

 

1. Do kompetencji  dyrektora należy w szczególności: 

1) W zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową szkoły: 

a) przedkładanie radzie pedagogicznej wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

w celu podjęcia uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

b) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia 

ich do innych klas lub oddziałów,  

c) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwo-

dzie szkoły i egzekucja tego obowiązku w razie niespełniania,  

d) kontrola prawidłowego prowadzenia ewidencji  i księgi uczniów,  

e) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach, w tym obserwowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez 

nauczycieli, 

f) sprawowanie opieki  nad uczniami oraz stwarzanie warunków do ich  harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne, 

g) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad 

nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych 

przepisach, 

h) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka, 

i) realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących, 

j) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego 

przeprowadzonego w szkole, 

k) odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego ucznia, 

l) dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez 

wizytatora) jest obowiązany powiadomić: 

-  organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń, 

-  organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji. 

m) dyrektor stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń 

i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, 

n) dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

2) W zakresie spraw organizacyjnych: 

a) przygotowywanie projektów planów pracy szkoły, 

b) opracowanie arkusza organizacji szkoły, 

c) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć, 

d) zezwolenie w uzasadnionych przypadkach na spełnianie obowiązku szkolnego poza 

szkołą lub indywidualny tok nauczania, 

e) ustalenie (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wywiadu z 

rodzicami dzieci niepełnosprawnych), na jakich lekcjach w oddziale integracyjnym 

niezbędna jest obecność nauczyciela wspomagającego, 
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f) zwalnianie uczniów z niektórych przedmiotów, wg odrębnych przepisów. 

3) W zakresie spraw finansowych: 

a) przygotowanie planów finansowych i przedstawienie ich  do zaopiniowania przez 

radę pedagogiczną i zatwierdzenia przez organ prowadzący, 

b) dozorowanie prawidłowości wykorzystywania środków finansowych szkoły, 

c) realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie 

określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady 

gospodarki finansowej szkół, 

d) składanie sprawozdań z realizacji planów finansowych odpowiednim organom 

prowadzącym. 

4) W zakresie spraw  administracyjno - gospodarczych i  biurowych szkoły: 

a) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno - gospodarczą szkoły, 

b) organizowanie wyposażenia szkoły w  środki dydaktyczne i sprzęt szkolny w ramach 

posiadanych środków, 

c) organizowanie i nadzorowanie prac sekretariatu szkoły, 

d) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz 

prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych (w tym ścisłego zarachowania), 

e) organizowanie przeglądu technicznego obiektu szkolnego (co najmniej raz w roku) 

oraz prac konserwacyjno - remontowych, 

f) określanie zakresu obowiązków odpowiedzialności materialnej pracowników, 

g) inwentaryzacja (spis z natury) składników majątkowych szkoły wg odrębnych 

przepisów, 

h) kontrolowanie prawidłowego prowadzenia archiwum szkolnego zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

5) W zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych: 

a) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

b) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w szkole 

porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły, 

c) wykonywania zadań dotyczących ewakuacji w razie pożaru lub innego zagrożenia 

dla życia i bezpieczeństwa uczniów oraz pracowników. 

6) W zakresie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli: 

a) zapewnienie prawidłowego przebieg stażu, nauczycielowi stażyście i kontraktowemu 

przydzielenie opiekuna stażu – nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, 

w miarę możliwości uczącego tego samego lub zbliżonego przedmiotu,    

b) zatwierdzenie plan rozwoju zawodowego, 

c) zapewnienie nauczycielowi możliwości obserwacji zajęć dydaktycznych,    

wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, 

d) obserwowanie i omawianie z nauczycielem zajęć i innych zadań wynikających z jego 

planu rozwoju zawodowego, 

e) zapewnienie nauczycielowi udziału w formach kształcenia ustawicznego 

wynikających z zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego i potrzeb szkoły,      

f) zbieranie informacji o przebiegu i efektach zajęć prowadzonych przez nauczycieli, 

g) przyjęcie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, 

h) dokonanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu 

z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju, projektu oceny opracowanego 

przez opiekuna stażu oraz opinii Rady Rodziców, 

i) wydanie nauczycielowi zaświadczenie  o wymiarze jego zatrudnienia oraz 

zajmowanym przez niego stanowisku w okresie odbywania stażu,       

j) powołanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans 

na stopień nauczyciela kontraktowego,       

k) udział w pracach komisji dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 

nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, 



 14  

l) nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego i wręczenie aktu nadania, 

m) prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń. 

 

§ 23.  

 

1. Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników 

niebędących nauczycielami. 

2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, dyrektor w szczególności: 

1) decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) dokonuje oceny pracy zawodowej nauczyciela; 

3) decyduje o przyznaniu nagród oraz o wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom 

i innym pracownikom szkoły (w oparciu o obowiązujące regulaminy wewnętrzne 

i przepisy w tym zakresie); 

4) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

5) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie ustalonym 

odrębnymi przepisami; 

6) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawie 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

szkoły. 

3. Ustala:  

1) procedurę i zasady przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli (we 

współpracy z radą pedagogiczną); 

2) regulaminy pracy, premiowania i nagradzania pracowników szkoły; 

3) regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 

4) plan urlopów pracowników szkoły niebędących nauczycielami.  

4. Administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym     

regulaminem.  

 

§ 24. 

 

1. Dyrektor dokonuje powierzenia funkcji wicedyrektora (od 12 i więcej oddziałów) lub 

za zgodą organu prowadzącego szkołę udzielonego na wniosek dyrektora szkoły możliwe 

jest powierzenie funkcji wicedyrektor w sytuacji mniejszej liczby oddziałów o ile inne 

względy to uzasadniają. 

2. Zakres kompetencji i odpowiedzialności wicedyrektora określa indywidualny przydział 

czynności. 

 

§ 25. 

 

1. Stanowisko wicedyrektora powierza i odwołuje z niego dyrektor (po ewentualnym 

zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady pedagogicznej). 

2. Szczegółowy zakres kompetencji wicedyrektora określa dyrektor, powierzając to 

stanowisko na zasadzie delegowania swoich uprawnień. 

3. W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa 

wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora. 

4. W sytuacjach wyjątkowych, dla dobra szkoły – jest dopuszczalne powołanie zastępcy 

społecznego. 

 

§ 26.  
 

Dyrektor koordynuje współpracę organów społecznych szkoły i zapewnia przepływ 

informacji między nimi.  
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§ 27. 

 

1. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z radą pedagogiczną, radą 

rodziców i organami samorządu szkolnego. 

2. Dyrektor - poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych 

z podmiotami, o których mowa w ust. 1, w szczególności: 

1) przedstawia radzie pedagogicznej, radzie rodziców ogólne wnioski wynikające ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły; 

2) składa radzie pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy 

szkoły; 

3) udziela radzie rodziców informacji o działalności dydaktyczno – wychowawczej 

szkoły.  

 

§ 28. 

 

1. Dyrektor może wystąpić w uzasadnionych przypadkach (rozdz. 5 § 57 pkt 2) z wnioskiem 

do  Mazowieckiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły  

w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może  korzystnie wpłynąć 

na postawę ucznia. 

2. Na wniosek dyrektora szkoły, zaopiniowany przez radę pedagogiczną, uczeń 

nieprzestrzegający regulaminów obowiązujących w szkole, a mieszkający poza obwodem 

szkoły, może zostać odesłany do szkoły rejonowej. 

 

Rada pedagogiczna 

§ 29. 

 

1. Dyrektor jest przewodniczącym rady pedagogicznej. 

2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia 

regulaminu działalności rady pedagogicznej.  

 

§ 30. 

 

1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie 

realizacji jej zadań statutowych, dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni 

w szkole.  

3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą - z głosem doradczym - brać także udział inne 

osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady 

pedagogicznej. 

4. Przewodniczącym rady jest dyrektor szkoły lub inny nauczyciel przez niego upoważniony. 

5. Zasady funkcjonowania rady pedagogicznej określa regulamin działalności uchwalony 

przez radę, normujący w szczególności następujące zagadnienia: 

1) sposób przygotowania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań; 

2) wewnętrzną organizację; 

3) kompetencje przewodniczącego; 

4) zasady dopuszczania do udziału w pracach rady pedagogicznej osób niebędących 

członkami tego organu szkoły. 

 

§ 31. 

 

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 
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1) przygotowanie projektu statutu szkoły bądź projektu jego zmian; 

2) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

4) ustalanie - po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego - szczegółowych kryteriów 

ocen zachowania ucznia, trybu i zasad ich ustalania oraz trybu odwoławczego w tym 

zakresie; 

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

6) uchwalanie ustaleń wewnętrznych szkoły w oparciu o propozycje samorządu 

szkolnego; 

7) uchwalanie i nowelizowanie regulaminu swojej działalności; 

8) podejmowanie uchwał w sprawie warunkowej promocji ucznia; 

9) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych; 

10) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów; 

11) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację rocznej pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

3) propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

4) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauczania; 

5) podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje stosownie 

do przepisów  ustawy. 

3. Dyrektor może wystąpić do rady pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie. 

4. Rada pedagogiczna ponadto: 

1) może wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkole; 

2) może wnioskować do organu prowadzącego szkołę o odwołanie dyrektora z pełnionej 

funkcji. 

5. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, niesprzeczny z niniejszym 

statutem. 

6. Dyrektor szkoły  może wstrzymać  wykonanie uchwał, o których mowa w ust.  1. 

niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor 

niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem 

prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami 

prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

 

Samorząd uczniowski 

§ 32. 
 

1. Wszyscy uczniowie szkoły, z mocy prawa, tworzą samorząd uczniowski. 

2. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej: „samorządem”. 

3. Władzami samorządu są: 

1) na szczeblu klas: samorządy klasowe; 

2) na szczeblu szkoły: samorząd szkolny. 

4. Samorząd reprezentowany jest przez uczniów wybranych w wyborach powszechnych 

(zasady wyborów określa regulamin samorządu uczniowskiego). 

5. Do zadań samorządu szkolnego należy: 

1) przygotowanie projektów regulaminu samorządu; 
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2) występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia   

szkolnego i sposobem ich wykonania; 

3) gospodarowanie środkami materialnymi samorządu; 

4) wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły; 

5) proponowanie kandydata na opiekuna samorządu szkolnego (zgodnie 

z regulaminem). 

6. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności ma prawo do: 

1) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi 

wymaganiami; 

2) organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania  własnych 

zainteresowań; 

3) redagowania własnej gazetki szkolnej; 

4) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela. 

7. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela. 

8. Organ reprezentujący uczniów może wnioskować do rady pedagogicznej lub dyrektora 

o udzielenie nagrody lub ukaranie ucznia. Wniosek powinien być uzasadniony 

i skonsultowany z zainteresowaną klasą. 

9. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie 

samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły. 

10. Organizację samorządu uczniowskiego i organy w nim działające określa regulamin 

samorządu, zgodny ze statutem szkoły i obowiązującymi w szkole przepisami. 

 

Rada rodziców 

§ 33. 

 

1. W szkole działa rada rodziców będąca reprezentacją ogółu rodziców/opiekunów prawnych 

uczniów szkoły. Ogół rodziców/opiekunów prawnych danego oddziału w szkole 

reprezentuje rada klasowa tzw. trójka klasowa. 

2. Zasady tworzenia rady rodziców reguluje ustawa o systemie oświaty. 

3. Wybory do rady rodziców są tajne i przeprowadza się je na pierwszym zebraniu 

rodziców/opiekunów prawnych w każdym roku szkolnym. 

4. W skład rady rodziców wchodzi przynajmniej jeden przedstawiciel każdego oddziału 

wybrany w wyborach tajnych. 

5. Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców/opiekunów prawnych szkoły 

oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, 

a także wnioskowanie do organów szkoły w tym zakresie, a w szczególności: 

1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców/opiekunów prawnych na rzecz 

wspomagania realizacji celów i zadań szkoły; 

2) współpraca ze środowiskiem szkoły, lokalnym i zakładami pracy; 

3) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców/opiekunów prawnych oraz 

prowadzenie działalności w celu pozyskania środków finansowych, dla wspierania 

działalności statutowej szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy; 

4) zapewnienie rodzicom/opiekunom prawnym, we współdziałaniu z nauczycielami 

szkoły, prawa do: 

a) znajomości  zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w szkole i klasie, 

b) uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego 

postępów lub trudności, 

c) znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 
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d) uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, 

e) spotkań z nauczycielami uczącymi w danym oddziale, zgodnie z terminarzem 

zebrań, w celu ustalenia jakości postępów dziecka w nauce i informacji 

o zachowaniu ucznia. 

6. Zasady działania rady rodziców uchwalają rodzice/opiekunowie prawni przez swoich 

przedstawicieli, wybranych w poszczególnych oddziałach. 

7. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem pkt. 8. należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: 

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania 

o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez 

nauczycieli, 

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 

potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców/opiekunów 

prawnych. 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

8. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 1), 

program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia 

programu przez radę rodziców w porozumieniu radą pedagogiczną. 

9. W posiedzeniach rady rodziców może uczestniczyć dyrektor szkoły. 

10. Szczegółowe zasady działalności rady rodziców określa jej regulamin zgodny ze statutem 

szkoły oraz roczny plan pracy. 

 

§ 34. 

 

1. Każdy z wymienionych organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania 

decyzji w granicach swoich kompetencji. 

2. Organy szkoły działają na zasadach partnerskich, ściśle współpracując i wymieniając 

informacje o podejmowanych działaniach i decyzjach. 

3. Istotne problemy szkoły są rozwiązywane we wspólnym działaniu przedstawicieli 

poszczególnych organów. 

4. Spory powstałe między organami szkoły są rozwiązywane w drodze negocjacji między 

stronami. 

5. Odpowiedzialnym za sposoby rozwiązywania sporów jest dyrektor. 

6. Sytuacje konfliktowe między organami rozstrzygane są wewnątrz szkoły wg 

następującego trybu: 

1) z każdego z organów szkoły wybierany jest jeden przedstawiciel, który stanowi  skład  

zespołu  rozstrzygającego  zaistniały problem; 

2) decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej 50 % członków zespołów.                

Spory między organami szkoły rozwiązywane są  wewnątrz szkoły na drodze 

polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną 

wymianę poglądów. 

7. Spory między organami szkoły rozwiązywane są  wewnątrz szkoły na drodze polubownej 

poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów. 

8. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” 

z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające. 
9. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron. 
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10. W zależności od rodzaju stron wchodzących w spór/konflikt przewiduje się następujące 

zasady postępowania: 
1) konflikt dyrektor - rada pedagogiczna: 

a) spory pomiędzy dyrektorem, a radą pedagogiczną rozstrzygane są na zebraniach rady 

pedagogicznej, 

b) w przypadku dużej rangi konfliktu i trudności w rozwiązaniu sporu wewnątrz szkoły 

można zwrócić się o pomoc w rozstrzygnięciu do „mediatora”. 

2) konflikt dyrektor – rada rodziców: 

a) spory pomiędzy dyrektorem, a radą rodziców rozstrzygane są na zebraniach zarządu 

rady rodziców z udziałem dyrektora, 

b) w przypadku niezadowalającego rozstrzygnięcia sporu jedna ze stron może zwrócić 

się o pomoc w rozwiązaniu do organu prowadzącego. 

3) konflikt dyrektor - samorząd uczniowski: 

a) spory pomiędzy dyrektorem, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są między 

wybranymi przez samorząd uczniowski przedstawicielami samorządu uczniowskiego 

a dyrektorem szkoły w obecności opiekuna samorządu uczniowskiego. 

4) konflikt rada pedagogiczna - samorząd uczniowski. 

a) spory pomiędzy radą pedagogiczną, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są 

na wspólnym zebraniu z udziałem wybranych przez radę pedagogiczną nauczycieli, 

przedstawicieli samorządu uczniowskiego oraz dyrektora. 

 

 

Rozdział 4  

Organizacja  pracy  szkoły 

 

§ 35. 

 

1. Nauka w gimnazjum trwa 3 lata.  

2. Szkoła rozpoczęła z dniem 1 września 1999 roku pracę z klasą I  i w kolejnych latach 

poszerzyła organizację o klasy II i III. 

3. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział złożony z uczniów, którzy 

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym 

planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy 

dopuszczonych do użytku szkolnego. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich 

określają przepisy o organizacji roku szkolnego.  

4. Liczba uczniów w oddziale ogólnodostępnym powinna kształtować się w granicach 22 – 

28 (wg wytycznych organu prowadzącego szkołę). 

5. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna kształtować się w granicach 15 – 20 

w tym do 5 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

§ 36. 

(uchylony) 

 

§ 37. 

 

1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych, wychowania fizycznego 

i informatyki oraz zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność 

prowadzenia ćwiczeń. 

2. Szczegółowe zasady podziału na grupy określa rozporządzenie MEN. 
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§ 38. 

 

1. Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowi: 

1) plan pracy szkoły, arkusz organizacji szkoły; 

2) tygodniowy rozkład zajęć. 

 

§ 39. 

 

1. Plan pracy szkoły określa w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 

2. Plan pracy szkoły przygotowuje dyrektor i nauczyciele, a zatwierdza – po uprzednim 

zaopiniowaniu przez radę rodziców – rada pedagogiczna. 

 

§ 40. 

 

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

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem 

szkolnego planu nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły 

zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 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. 

 

§ 41. 

 

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. 

§ 42. 

 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, prowadzone 

w systemie klasowo - lekcyjnym. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość 

prowadzenia zajęć dydaktycznio-wychowawczych w grupach międzyoddziałowych i 

międzyklasowych poza systemem klasowo-lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

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

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

3. W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne: 

1) pięciominutowe; 

2) dziesięciominutowe; 

3) śniadaniowe i obiadowe (piętnastominutowe i dwudziestominutowe). 

 

§ 43. 

 

1. Organizacja zajęć dodatkowych: 

1) zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych 

poza systemem klasowo – lekcyjnym; 

2) zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków 

finansowych; 
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3) liczbę uczestników zajęć dodatkowych (par. 17) ustalają odpowiednie zarządzenia 

MEN; 

4) rodzaj zajęć dodatkowych uzależniony jest od życzeń i oczekiwań uczniów. 

 

§ 44. 
 

1. Uczniowie otrzymują oceny bieżące, śródroczne i roczne na zasadach ustalonych 

w odrębnym rozporządzeniu. 

2. W gimnazjum obowiązują wewnątrzszkolne zasady oceniania. 

 

 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania 

§ 44a. 

 

1. Ocenianie uczniów ma na celu: 

1) informowania ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 

co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć; 

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

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

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz  szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej; 

6) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy; 

7) kształtowanie   u   ucznia   umiejętności   wyboru   wartości   pożądanych   społecznie 

i kierowanie się nimi we własnym działaniu; 

8) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

9) przekazywanie uczniowi informacji o efektach jego aktywności i poziomie osiągnięć 

edukacyjnych. Ponadto stanowi dla ucznia, rodziców/opiekunów prawnych 

i nauczycieli źródło wiedzy o trudnościach i problemach w nauce i zachowaniu; 

10) dostarczanie nauczycielom wiedzy na temat rozwoju uczniów oraz efektywności 

stosowanych metod i form  pracy z uczniami; 

11) przekazywanie rodzicom/opiekunom prawnym informacji o postępach w nauce 

i zachowaniu ich dziecka, ewentualnych sposobach niesienia pomocy w przypadku 

trudności w opanowaniu treści podstawy programowej. 

2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 

do: 

1) określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3) Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć. 

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie 

szkoły.                                                

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych 
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 z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 

 i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

 

§ 44b. 
 

INFORMOWANIE RODZICÓW NA POCZĄTKU ROKU 

 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 

rodziców/opiekunów prawnych o: 

1) wymaganiach   edukacyjnych   niezbędnych do uzyskania   otrzymania przez 

ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z  zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych. 

2. Dokumentem potwierdzającym ten fakt jest zapis w dzienniku lekcyjnym – 

poinformowanie uczniów – oraz zapis w dokumentacji wychowawcy dotyczący 

poinformowania rodziców/opiekunów prawnych. 

3. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach 

i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Wymagania edukacyjne, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i zasady oceniania 

zachowania zostaną przekazane uczniom i rodzicom ustnie oraz udostępnione w formie 

pisemnej w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły. 

 

§ 44c. 

 

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ORAZ ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ 

 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 

edukacyjnych i dostosować ją do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, 

niepełnosprawność, lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na 

wcześniejszym  etapie edukacyjnym. 
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4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z informatyki oraz z wykonywania określonych 

ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o 

ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez 

lekarza, na czas określony w tej opinii. 

5. Jeżeli zwolnienia i zakres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych 

na zajęciach wychowania fizycznego, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub 

rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

6. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców/opiekunów prawnych oraz na podstawie opinii 

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

danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z 

afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 

7. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 6, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego 

języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

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

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

 

§ 44d. 
 

UZASADNIANIE OCENY I WGLĄD DO PRAC 
 

1. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne, 

b) końcowe. 

2. Nauczyciel  ustnie na zajęciach lekcyjnych uzasadnia uczniowi  ustalone oceny bieżące, 

śródroczne, roczne i końcowe.  

3. Dodatkowo na prośbę ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego nauczyciel jest zobowiązany 

ustnie uzasadnić ustalone oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe w terminach 

ustalonych z uczniem lub rodzicem/opiekunem prawnym.  

4. Uzasadnienie oceny bieżącej obejmuje odniesienie się do wcześniej ustalonych i znanych 

uczniowi kryteriów (oczekiwań) wobec jego pracy, wypowiedzi lub innej aktywności oraz 

wskazanie: 

1) co uczeń zrobił dobrze; 

2) co uczeń ma poprawić; 

3) w jaki sposób uczeń ma poprawić ocenę; 

4) jak ma pracować dalej, czyli sformułowanie wskazówek do dalszego rozwoju. 

5. Uzasadnienie oceny śródrocznej, rocznej i końcowej  obejmuje odniesienie się do wcześniej 

ustalonych i znanych uczniowi wymagań na poszczególne oceny oraz wskazanie: 

1) jakie wymagania podstawy programowej uczeń opanował; 

2) jakie wymagania podstawy programowej musi jeszcze opanować. 

6. Jeśli uczeń lub rodzic/opiekun prawny uzna uzasadnienie za niewystarczające, może złożyć 

pisemny wniosek do dyrektora szkoły o sporządzenie uzasadnienia oceny na piśmie. 

Nauczyciel sporządza uzasadnienie w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku. 

Pisemne uzasadnienie oceny obejmuje wskazania, wymienione w ust. 3 lub 4.  Pisemne 

uzasadnienie nauczyciel przedmiotu składa w sekretariacie szkoły. Dyrektor w ciągu trzech 

dni przekazuje uzasadnienie  oceny wnioskodawcy.  

7. Sprawdzone i ocenione pisemne prace domowe oraz  sprawdzone i ocenione kartkówki 
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dotyczące zagadnień omawianych podczas trzech ostatnich zajęć są oddawane uczniom 

do domu.  

8. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia takie jak testy i sprawdziany, egzaminy 

próbne dotyczące działów programowych są przechowywane w szkole przez nauczycieli 

przedmiotów przez cały rok szkolny. Uczeń może je odebrać w ostatnim tygodniu roku 

szkolnego. Po tym terminie prace są niszczone przez  nauczyciela przedmiotu. 

9. Nauczyciel na zajęciach lekcyjnych udostępnia uczniowi sprawdzone i ocenione prace 

pisemne. 

10. Na prośbę ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych w ciągu całego roku szkolnego 

nauczyciel udostępnia prace ucznia w terminie i miejscu wspólnie ustalonym. Sprawdzone 

i ocenione prace ucznia są udostępniane do wglądu zawsze w czasie wywiadówek, 

indywidualnych spotkań z rodzicami ucznia lub dni otwartych dla rodziców w szkole. 

11. Udostępnianie odbywa się w obecności nauczyciela przedmiotu. Uczeń lub 

rodzic/opiekun prawny ma prawo do uzyskania uzasadnienia oceny zgodnie z ust. 2-6, 

dotyczącym uzasadnienia oceny bieżącej oraz do dodatkowych wyjaśnień związanych ze 

strukturą  sprawdzianu, sposobem oceniania pracy a także do otrzymania wskazówek 

związanych z poprawą pracy. Rodzic/opiekun prawny może sporządzać kopie, notatki, 

odpisy, z zastrzeżeniem, iż musi on zobowiązać się do ich nieudostępniania. 

12. Sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia takich jak testy i sprawdziany 

dotyczące działów programowych  nie można wynosić poza teren szkoły. 

13. Na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia dyrektor szkoły udostępnia 

do wglądu dokumentację dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz inną 

dokumentację dotyczącą oceniania ucznia w terminie i miejscu wspólnie ustalonym. 

14. Udostępnianie odbywa się w obecności dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej. 

Uczeń lub rodzic/opiekun prawny ma prawo do uzyskania uzasadnienia oceny ustalonej  

w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego, zgodnie z ust. 2-6, oraz 

do dodatkowych wyjaśnień związanych ze strukturą  testu wykorzystanego do egzaminów   

i sposobem oceniania pracy ucznia. Uczeń lub rodzic/opiekun prawny może sporządzać  

notatki, odpisy.   

15. Dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, 

zastrzeżeń wobec rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub zachowania oraz 

innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia nie można wynosić poza teren szkoły. 

 

§ 44e. 
 

OCENIANIE BIEŻĄCE 
 

1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających  

w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz 

jak powinien dalej się uczyć. 

2. Oceny bieżące ustala się według skali: 

1) stopień celujący 6; 

2) stopień bardzo dobry 5+; 

3) stopień bardzo dobry 5; 

4) stopień bardzo dobry 5-; 

5) stopień dobry 4+; 

6) stopień dobry 4; 

7) stopień dobry 4-; 

8) stopień dostateczny 3+; 

9) stopień dostateczny 3; 

10) stopień dostateczny 3-; 
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11) stopień dopuszczający 2+; 

12) stopień dopuszczający 2; 

13) stopień dopuszczający 2-; 

14) stopień niedostateczny 1. 

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

artystycznych, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek 

wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 

tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego systematyczność udziału w zajęciach 

oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. 

4. Nauczyciele sprawdzają osiągnięcia uczniów poprzez: 

1) Formy pisemne: 

a) sprawdziany, 

b) kartkówki, 

c)  prace domowe, 

d) egzaminy próbne, 

e) wypracowania, 

f) dyktanda, 

g) karty pracy; 

2) Formy ustne: 

a) odpowiedzi, 

b) prezentacje indywidualne, 

c) prezentacje efektów prac zespołowych, 

d) wypowiedzi w trakcie dyskusji, związane z tematem, świadczące o posiadanej 

wiedzy, 

e) samodzielne prace dodatkowe, 

f) uczestnictwo w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

5. Przez pojęcie sprawdzianu rozumie się pisemne lub ustne sprawdzenie wiadomości 

i umiejętności ucznia przeprowadzone w czasie zajęć szkolnych lub pracę pisemną albo 

praktyczną wykonaną w domu, obejmujące zakres materiału z więcej niż 3 ostatnich lekcji. 

Nauczyciel zobowiązany jest podać termin sprawdzianu z minimum tygodniowym 

wyprzedzeniem i wpisać datę sprawdzianu oraz datę wpisu do dziennika, określić zakres 

wymaganego materiału i sposób oceniania. Sprawdzian ma być zawsze poprzedzony lekcją 

powtórzeniową. 

6. Sprawdzian może zostać przełożony na inny termin: 

1) za zgodą nauczyciela na prośbę klasy, 

2) za zgodą klasy na prośbę nauczyciela, 

3) w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych. 

7. W ciągu jednego tygodnia mogą się odbyć maksymalnie 3 sprawdziany. 

8. W ciągu jednego dnia może się odbyć maksymalnie jeden sprawdzian. 

9. Klasa może się zgodzić na większą liczbę sprawdzianów. Decyzja ta jest podejmowana 

przez całą klasę. 

10. Przez pojęcie odpowiedzi pisemnej (kartkówki) rozumie się pisemne sprawdzenie 

wiadomości obejmujących zakres materiału z nie więcej niż z ostatniego tematu. Czas 

trwania kartkówki nie może przekraczać 15 minut. Nauczyciel może z klasą ustalić inny 

zakres oraz termin kartkówki. 

11. Przez pojęcie odpowiedzi ustnej rozumie się ustne sprawdzenie wiadomości 

obejmujących zakres materiału nie więcej niż z 3 ostatnich lekcji. 

12. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie z danego przedmiotu. 

13. Ilość nieprzygotowań zależna jest od ilości godzin danego przedmiotu, jednocześnie ilość 

nieprzygotowań nie może być większa niż trzy w półroczu (nieprzygotowanie nie 

obowiązuje w wypadku zapowiedzianego sprawdzianu). 
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14. Uczeń jest zobowiązany do systematycznego poprawiania ocen bieżących. 

15. Oceny niedostateczne z prac pisemnych uczeń jest zobowiązany poprawić w terminie  

i na zasadach określonych przez nauczyciela. Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy 

oceny w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników. 

16. Inne oceny uczeń może poprawiać wyłącznie za zgodą nauczyciela (termin i warunki 

poprawy określa nauczyciel). 

17. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają prawo do poprawy ocen 

z danego przedmiotu w innych terminach, po uprzedniej konsultacji z nauczycielem 

wspomagającym. 

18. Po usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach uczeń ma prawo, w zależności od czasu 

trwania nieobecności, być nieprzygotowanym w zakresie: 

1) w pierwszym dniu po nieobecności trwającej co najmniej tydzień – nie odrobić 

pisemnych prac domowych; przez trzy kolejne dni nauki nadrabiać zaległości 

i uzupełniać materiał – w tym czasie jest zwolniony z odpowiedzi ustnych i pisemnych 

form sprawdzania wiadomości; 

2) w trakcie pierwszej lekcji zajęć edukacyjnych, które uczeń opuścił z przyczyn 

usprawiedliwionych, a nieobecność była krótsza niż tydzień – uczeń jest zwolniony 

z odrobienia pisemnej pracy domowej i sprawdzenia wiadomości tylko w zakresie 

uzasadnionym trudnościami ze zrozumieniem nowego materiału – wprowadzonego 

w trakcie tej nieobecności. 

19. W wypadku choroby ucznia lub innych zdarzeń losowych, uczeń może poprawić 

sprawdzian indywidualnie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem. 

20. Sprawdzone i ocenione sprawdziany przedmiotowe oraz egzaminy diagnozujące i próbne 

przechowywane są przez nauczyciela do końca danego roku szkolnego. Uczeń i jego 

rodzice/opiekunowie prawni mogą otrzymać je do wglądu na zasadach ustalonych przez 

wychowawcę.  

21. Przy ocenie prac klasowych nauczyciele zobowiązani są do stosowania następujących 

progów punktowych oceniania: 

 

Ocena                        Procent 

niedostateczna           do 32% punktów                    

dopuszczająca            33-49% punktów                    

dostateczna                50-74% punktów                    

dobra                          75-89% punktów                    

bardzo dobra             90-99% punktów                  

celująca                      100% punktów 

 

22. W przypadku stwierdzenia potrzeby dostosowania wymagań edukacyjnych w zakresie 

ograniczenia treści programowych do podstawowych, uczeń oceniany jest według 

następującej skali: 

 

Ocena Procent 

niedostateczna do 33% punktów 

dopuszczająca 34 – 66 % punktów 

ocena dostateczna 67– 100 % punktów 

1) Tego typu dostosowanie stosuje się po uzyskaniu zgody ucznia i rodziców/opiekunów 

prawnych ucznia. Jeżeli uczeń chce uzyskać ocenę wyższą niż dostateczna obowiązuje 

go znajomość treści ponadpodstawowych. 

23. Dopuszcza się ocenę w formie pisemnej bądź ustnej. 

24. Nauczyciel może stosować plusy i minusy zgodnie z kryteriami zapisanymi  

w wymaganiach nauczyciela danego przedmiotu. 
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25. W dzienniku szkolnym dopuszcza się również wpisy skrótu „BZ” jako zaznaczenie  

sprawdzianu, który nie został jeszcze zaliczony. Brak ocen z obowiązkowych 

sprawdzianów będzie traktowany jako brak postępu, co jest podstawą do ustalenia niższej 

oceny śródrocznej i rocznej. Jeżeli uczeń nie napisał sprawdzianu w wyznaczonym 

ponownie terminie, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

§ 44f. 
 

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA 
 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza (I i II półrocze). 

2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w 19 tygodniu roku szkolnego. 

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli danych zajęć  

w tygodniu poprzedzającym tydzień, w którym odbywa się zebranie rady pedagogicznej, 

na którym rada pedagogiczna ustala wyniki klasyfikacji śródrocznej lub klasyfikacji 

rocznej. 

4. Uczeń podlega klasyfikacji: 

1) śródrocznej i rocznej; 

2) końcowej. 

5. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

6. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

7. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej. 

8. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w oddziale klasy 

programowo najwyższej; 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w 

oddziale klas programowo niższych; 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w oddziale klasy programowo 

najwyższej. 

9. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną  

zachowania. 

10. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na 

promocję  do oddziału klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły. 

11. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w stopniach wg następującej skali: 

1) stopień celujący  6; 

2) stopień bardzo dobry    5; 

3) stopień dobry  4; 

4) stopień dostateczny 3; 

5) stopień dopuszczający 2; 

6) stopień niedostateczny 1. 

12. Stopnie, o których mowa w ust. 11 pkt 1-5 są ocenami pozytywnymi natomiast negatywną 

oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 11 pkt 6. 

13. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia 

poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 

do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i efektów 

kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

14. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego 
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orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela wspomagającego. 

15. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w oddziale klasy programowo wyższej, 

szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 
16. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz 

laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć 

edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata 

lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą 

pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 

17. Uczeń powtarza ostatni oddział klasy gimnazjum i przystępuje do egzaminu w roku 

szkolnym, w którym powtarza oddział klasy. 

 

§ 44g. 

 

1. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: 

1) Stopień celujący (6) uzyskuje uczeń, który: 

a) pracował systematycznie z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu, 

b) wykonywał wszystkie zadania zaległe, wynikające również z jego ewentualnej 

absencji, 

c) wykazał się inwencją twórczą, nie czekając na inicjatywę nauczyciela, 

d) biegle posługiwał się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponował 

rozwiązania nietypowe, 

e) wykazał się indywidualną pracą wykraczającą poza realizowany program, 

f) reprezentował szkołę w konkursach przedmiotowych, kwalifikując się do dalszego 

etapu, 

g) wykazał się dużą systematycznością, zdyscyplinowaniem, pracowitością oraz 

stanowił wzór do naśladowania dla innych. 

2) Stopień bardzo dobry (5) uzyskuje uczeń, który: 

a) pracował systematycznie z zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu, 

b) wykonywał wszystkie zadania zaległe, wynikające również z jego ewentualnej 

absencji, 

c) wykazał się wiedzą i umiejętnościami w rozwiązywaniu zadań, problemów 

teoretycznych i praktycznych nie schematycznych o znacznym stopniu trudności, 

d) wykazał się umiejętnością dokonywania i uzasadniania uogólnień, 

e) opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie 

programowej, 

f) wykazał się sumiennością, samodyscypliną i znaczącymi postępami w nauce. 

3) Stopień dobry (4) uzyskuje uczeń, który: 

a) pracował systematycznie na każdej lekcji i w domu, 

b) opanował wiadomości umiarkowanie trudne, ale i niezbędne w dalszej nauce, 

c) poprawnie stosował wiadomości, rozwiązywał (wykonywał) nietypowe zadania 

teoretyczne (praktyczne), 

d) wykonywał zadania w terminie określonym przez nauczyciela, a także uzupełniał 

ewentualne braki, 

e) potrafił uzasadniać zjawiska, procesy; umiał argumentować, 

f) wykazał się samodzielnością, sumiennością i samodyscypliną. 

4) Stopień dostateczny (3) uzyskuje uczeń, który: 
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a) pracował w miarę systematycznie i doskonalił tę cechę, 

b) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie 

podstawowym określonym przez szkolny zespół przedmiotowy, 

c) umiał zastosować wiadomości zdobyte na zajęciach w sytuacjach typowych 

i rozwiązywać zadania  według podanego wzorca. 

5) Stopień dopuszczający (2) uzyskuje uczeń, który: 

a) wykazał się znajomością treści całkowicie niezbędnych w dalszym zdobywaniu 

wiedzy z danego przedmiotu, 

b) rozwiązywał (wykonywał) samodzielnie zadania typowe (wyćwiczone na lekcji) 

o niewielkim stopniu trudności, 

c) pracował systematycznie w miarę swoich możliwości, 

d) wykonywał zadania z pomocą nauczyciela. 

6) Stopień niedostateczny (1) uzyskuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności elementarnych, określonych programem 

nauczania w danej klasie, a stwierdzone braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie 

wiedzy z tego przedmiotu, 

b) nie rozwiązywał (wykonywał) zadań o niewielkim stopniu trudności, 

c) nie pracował na lekcjach i w domu. 

 

§ 44h. 

OCENA KLASYFIKACYJNA ZACHOWANIA 

 

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

nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania 

przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 

2. Śródroczną i roczną  ocenę zachowania, ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe – wz; 

2) bardzo dobre – bdb; 

3) dobre – db; 

4) poprawne – pop; 

5) nieodpowiednie – ndp; 

6) naganne – ng. 

3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 

podstawowe obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych; 

6) godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

5. Roczna ocena zachowania uwzględnia udział ucznia w projekcie edukacyjnym w roku 

szkolnym, w którym projekt był realizowany. 

6. 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. 

7. Wychowawca klasy ustala ocenę roczną lub śródroczną zachowania ucznia na podstawie:  
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1) własnych obserwacji, uwzględniając: 

a) samoocenę ucznia,  

b) opinię klasy,  

c) informacje o zachowaniu ucznia zamieszczone w zgromadzonej dokumentacji 

(pochwały i uwagi w dzienniku elektronicznym, a także opinie i orzeczenia, w tym 

opinie z PPP o zaburzeniach w zachowaniu),  

d) opinię nauczycieli uczących,  

e) opinię nauczycieli nieuczących ucznia, w tym Dyrektora szkoły oraz bibliotekarza  

i nauczyciela świetlicy,  

f) konsultacje z pedagogiem/psychologiem szkolnym (jeżeli zgłosi zastrzeżenia, np. 

dot. zapisów opinii psychologicznych),  

g) uwagi pracowników szkoły (jeżeli zgłaszali zastrzeżenia nt. zachowania w szatni, 

stołówce).  

8. Na każdą prośbę ucznia i rodzica/opiekuna prawnego nauczyciel ustalający ocenę musi ją 

umotywować. 

9. Na 2 miesiące przed klasyfikacją śródroczną i roczną wychowawca przekazuje uczniowi 

informację zwrotną na temat jego bieżącej oceny zachowania. 

10. Na 2 miesiące przed klasyfikacją śródroczną i roczną oraz na koniec każdego półrocza 

uczeń dokonuje samooceny swojego zachowania. 

11. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, jeżeli została ustalona zgodnie  

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

12.  Śródroczna i roczna ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na dwa tygodnie przed 

zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.  

13. Jeżeli w trakcie dwóch tygodni nauki przed zebraniem klasyfikacyjnym rady 

pedagogicznej zaistnieją fakty mające zasadniczy wpływ na wysokość proponowanej 

oceny, wychowawca może ją zmienić przed klasyfikacją, informując o tym ucznia i jego 

rodziców/opiekunów prawnych. 

14.  Uczeń może mieć podwyższoną ocenę zachowania, jeżeli jego niewłaściwe postępowanie 

miało charakter incydentalny, wykazał on skruchę, a jego zachowanie uległo poprawie. 

15.  Ustala się następujące kryteria ocen zachowania: 

1) Oceną wyjściową jest ocena poprawna. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a) zazwyczaj wywiązuje się ze swoich obowiązków, 

b) stara się punktualnie i systematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne  

i dodatkowe, 

c) stosuje się do regulaminu szkoły podczas lekcji, przerw i wyjść edukacyjnych, 

wycieczek szkolnych, 

d) nosi strój uczniowski określony w regulaminie, 

e) ma poprawne relacje z rówieśnikami, nauczycielami i pracownikami szkoły, nie 

prowokuje konfliktów, 

f) nie używa wulgaryzmów, 

g) na zwracaną uwagę reaguje poprawą zachowania, 

h) szanuje mienie szkoły i własność prywatną, 

i) jest wolny od nałogów, 

j) nie angażuje się czynnie w zaistniałe między rówieśnikami konflikty. 

2) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę poprawną, 

 a ponadto: 

a) zawsze przychodzi do szkoły stosownie ubrany, 

b) sporadycznie spóźnia się na lekcje i posiada nieliczne godziny nieusprawiedliwionej 

nieobecności, 

c) bierze udział w uroczystościach, wydarzeniach klasowych i szkolnych,  

d) zazwyczaj jest przygotowany do lekcji, 

e) nie uczestniczy w konfliktach z innymi uczniami, 



 31  

f) ma właściwy stosunek do uczniów z niepełnosprawnością, 

g) troszczy się o mienie prywatne i szkolne. 

3) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dobrą, a 

ponadto: 

a) nie ma spóźnień zaistniałych z jego winy i nieusprawiedliwionych nieobecności, 

b) jest aktywny na rzecz klasy, 

c) wspiera działania wychowawcy klasy i innych nauczycieli w realizacji uroczystości, 

projektów, 

d) dba o dobrą atmosferę w klasie, 

e) promuje gimnazjum uczestnicząc w dniu otwartym, spotkaniach z uczniami klas VI. 

4) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a 

ponadto: 

a) reprezentuje szkołę w zawodach, konkursach, 

b) rozwija własne zainteresowania uczestnicząc w zajęciach dodatkowych, 

c) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności, jest punktualny, 

d) wywiązuje się z podjętych zobowiązań i przydzielonych mu zadań, 

e) nigdy nie używa wulgaryzmów i nie uczestniczy w konfliktach, 

f) jest pomocny w stosunku do uczniów z niepełnosprawnością i trudnościami 

w uczeniu się, 

g) inicjuje działania na rzecz klasy i szkoły, 

h) reaguje na wszelkie przejawy przemocy wśród społeczności uczniowskiej. 

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a) często nie wywiązuje się z obowiązków ucznia, 

b) utrudnia prowadzenie i uczestnictwo w lekcjach i zajęciach dodatkowych, 

c) uczestniczy w bójkach z innymi uczniami, 

d) używa wulgaryzmów w stosunku do kolegów, koleżanek, pracowników obsługi, 

nauczycieli, 

e) nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, utrudnia przebieg uroczystości szkolnych, 

f) ma liczne nieobecności nieusprawiedliwione, 

g) kolegom i koleżankom okazuje brak szacunku przejawiający się obrażaniem, 

wyśmiewaniem. 

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

a) nagminnie łamie regulamin szkoły i nie wywiązuje się z obowiązków ucznia, 

b) jest zwykle nieprzygotowany do lekcji i zakłóca przebieg zajęć, 

c) samowolnie opuszcza teren szkoły, 

d) upomnienia w stosunku do ucznia nie przynoszą oczekiwanej poprawy zachowania, 

e) nie przestrzega norm społecznych, działa na szkodę innych, nagminnie używa 

wulgaryzmów, 

f) wywołuje konflikty i bójki, 

g) używa środków odurzających w tym na terenie szkoły, 

h) wagaruje, 

i) lekceważy nauczycieli i tradycje szkolne, 

j) narusza godność osobistą innych osób używając obraźliwych gestów, 

k) stosuje przemoc fizyczną lub słowną i mimo podejmowanych interwencji nie 

zmienia swojego postępowania. 

16. Za spóźnienie uważa się wejście ucznia do sali lekcyjnej po rozpoczęciu zajęć przez 

nauczyciela, nie później jednak niż 15 min. po dzwonku na lekcję. Każde późniejsze 

wejście do klasy zostanie uznane jako nieobecność. Usprawiedliwienie za spóźnienie 

uczeń powinien dostarczyć najpóźniej następnego dnia swojej obecności w szkole. 

Jednocześnie uczeń, który spóźni się na lekcję ponad 15 minut jest zobowiązany dołączyć 

do klasy i zgłosić się do nauczyciela prowadzącego lekcję według planu. 

17. Nieobecności usprawiedliwiane są przez rodziców/opiekunów prawnych w formie 
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pisemnej w dzienniczku ucznia lub dzienniku elektronicznym najpóźniej tydzień po 

powrocie do szkoły, z wyjątkiem ostatnich miesięcy pierwszego i drugiego półrocza (np. 

styczeń i czerwiec), kiedy to nieobecności należy usprawiedliwić w ciągu trzech dni. 

18.  Przez schludny wygląd, o którym mowa w statucie, rozumiemy: 

1) czysty, zadbany ubiór; 

2) brak mocnych zapachów; 

3) nieszokująca fryzura (zakazane są np. pomarańczowe lub zielone włosy, 

ekstrawaganckie uczesanie); 

4) brak intensywnego, wyzywającego makijażu; 

5) czyste paznokcie, bez lakieru (dopuszczalny bezbarwny, jasny perłowy); 

6) dyskretna, niekosztowna biżuteria; 

7) brak tatuaży w widocznych miejscach; 

8) kolczyki tylko w uszach, nieprzeszkadzające w ćwiczeniach na w-f; 

9) obuwie zmienione po przyjściu do szkoły, na jasnych podeszwach, (wykluczone 

wysokie obcasy czy szpilki); 

10) zakryty brzuch i piersi; 

11) długość spódnicy odpowiednia, tzn. taka, by uczennicy, która się nachyli lub uklęknie, 

nie było widać bielizny; 

12) krótkie spodnie jedynie w sezonie letnim, w kolorze stonowanym. Powinny one mieć 

długość do połowy uda dla dziewcząt i do kolan dla chłopców; 

13) brak nakrycia głowy w czasie przebywania w budynku szkolnym; 

14) identyfikator w widocznym miejscu. 

 

§ 44i. 
 

INFORMACJA O OCENACH KLASYFIKACYJNYCH 
 

1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek na miesiąc przed 

zakończeniem półrocza poinformować wychowawców o przewidywanych śródrocznych i 

rocznych ocenach niedostatecznych. Wychowawca ma obowiązek poinformować 

rodziców/opiekunów prawnych o ocenach niedostatecznych oraz o zagrożeniu 

nieklasyfikowaniem z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów w formie pisemnej . 

2. W przypadku zagrożenia oceną niedostateczną lub obniżoną oceną zachowania 

 i nieobecności rodziców/opiekunów prawnych ucznia na zebraniu, wychowawca 

powiadamia ich o tym fakcie listem poleconym. 

3. Na miesiąc przed  klasyfikacyjną radą pedagogiczną podawane są do  wiadomości 

uczniom propozycje ocen  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

proponowana ocena zachowania poprzez wpisanie ich do dziennika elektronicznego 

(bezpośrednio przez nauczyciela lub wychowawcę) . 

4. W przypadku nieobecności ucznia w szkole w dniu podawania do wiadomości uczniom 

i rodzicom proponowanych ocen, uczeń i rodzic/opiekun prawny powinni sami zwrócić się 

do wychowawcy o informacje o tych ocenach w terminie umożliwiającym ewentualną 

poprawę. 

5. W przypadku zaistnienia podstaw do obniżenia oceny proponowanej z przedmiotu lub 

zachowania po terminie, o którym mowa w ust. 3. nauczyciel natychmiast informuje o tym 

fakcie ucznia i rodziców/opiekunów prawnych w formie pisemnej – zapis w dzienniczku 

ucznia lud dzienniku elektronicznym. 

6. Uczeń może uzyskać wyższą niż proponowana ocenę z przedmiotu, jeśli przed 

wystawieniem klasyfikacyjnej oceny wykaże się znaczącymi postępami w nauce 

udokumentowanymi przez oceny ze sprawdzianów i kartkówek lub w trybie § 44j. 

7. Na cztery dni przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną nauczyciel wystawia 

klasyfikacyjną ocenę w dzienniku elektronicznym. 
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§ 44j. 
 

PROCEDURA PODWYŻSZENIA PRZEWIDYWANEJ OCENY ROCZNEJ Z ZAJĘĆ 

EDUKACYJNYCH I ZACHOWANIA 
 

1. Uczeń, który otrzymał informację o przewidywanych dla niego rocznych ocenach 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej rocznej ocenie 

zachowania i chciałby uzyskać wyższe oceny niż przewidywane, może zgłosić wniosek 

w tej sprawie do nauczyciela zajęć edukacyjnych lub wychowawcy w terminie 5 dni 

od otrzymania informacji. 

2. Nauczyciel zajęć edukacyjnych, których dotyczy wniosek ucznia lub rodzica/opiekuna 

prawnego, ustala termin poprawy oraz formę zadań związanych z programowym 

materiałem realizowanym w roku na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń. W poprawie na 

wniosek ucznia może uczestniczyć wychowawca i rodzic/opiekun prawny ucznia. 

3. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć 

edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych 

lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

4. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla 

każdych zajęć edukacyjnych), który zwiera: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające; 

2) termin tych czynności; 

3) zadania sprawdzające; 

4) wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ocenę; 

5) podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające. 

5. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych oraz protokół 

z przeprowadzonych czynności sprawdzających stanowi dokumentację w ww. sprawie; 

do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i informację o jego ustnych odpowiedziach. 

6. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych jest spełnienie wymagań 

edukacyjnych podczas poprawy w zakresie danego oddziału i na ocenę, o którą ubiega się 

uczeń. 

7. Jeśli uczeń nie spełni wymagań, otrzymuje roczną ocenę klasyfikacyjną, która nie 

może być niższa niż ocena przewidywana. 

8. Poprawa w odniesieniu do zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych, 

powinna mieć formę zadań praktycznych, a w odniesieniu do pozostałych zajęć 

edukacyjnych może mieć formę pisemną, ustną, a także zadań praktycznych. 

9. W przypadku wniosku ucznia o podwyższenie rocznej oceny zachowania 

wychowawca wspólnie z co najmniej dwoma nauczycielami uczącymi w tym oddziale 

oraz przewodniczącym samorządu uczniowskiego lub jego zastępcą, w obecności 

zainteresowanego ucznia, ponownie ustalają ocenę zachowania. Przy ustalaniu  należy 

wziąć pod uwagę argumenty ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych, dotyczące w 

szczególności innych, nieznanych dotąd osiągnięć pozaszkolnych ucznia. 

10. Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą oddziału przeprowadza analizę zasadności 

przewidywanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania w oparciu o argumentację 

wychowawcy i obowiązującą dokumentację (opinia zespołu nauczycieli uczących ucznia, 

opinia zespołu klasowego, opinia ocenianego ucznia) z odwołaniem do kryteriów ocen 

zachowania, w terminie 4 dni roboczych od dnia wpłynięcia pisemnych zastrzeżeń ucznia 

lub jego rodziców/opiekunów prawnych. 

11. Dyrektor szkoły może powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział, do którego 

uczęszcza uczeń, poszerzony o udział w pracach zespołu: pedagoga, psychologa, uczniów 

samorządu klasowego (najmniej 3 przedstawicieli), celem dodatkowej analizy 

proponowanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania. Dyrektor szkoły jest 
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przewodniczącym tego zespołu. 

12. Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą przekonać wychowawcę oddziału o zmianie 

przewidywanej oceny. Wychowawca oddziału może zmienić lub utrzymać przewidywaną 

ocenę zachowania po analizie przeprowadzonej z dyrektorem lub po analizie 

przeprowadzonej w ww. zespole. 

13. Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół, który 

zwiera: 

1) imiona i nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie proponowanej oceny; 

2) termin spotkania zespołu; 

3) ostateczną ocenę zachowania przewidywaną przez wychowawcę oddziału; 

4) podpisy osób uczestniczących w spotkaniu. 

14. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych oraz protokół 

z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny stanowią dokumentację w ww. 

sprawie. 

15. Z przeprowadzonego postępowania wychowawca lub nauczyciel sporządza krótką notatkę 

potwierdzoną przez ucznia podpisem. 

16. Wniosek, o którym mowa w powyższych ustępach może także złożyć rodzic/opiekun 

prawny ucznia. 

17. Ustalenie ocen rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania musi nastąpić najpóźniej na 

jeden dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

 

§ 44k. 
 

 ODWOŁANIE OD ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH 
 

1. Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.   

2. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 

dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o systemie 

oświaty wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej w części dotyczącej danego 

ucznia, a o wstrzymaniu powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór uchyla uchwałę po zasięgnięciu opinii 

organu prowadzącego szkołę. 

4. Dyrektor szkoły po wstrzymaniu wykonania uchwały na obowiązek powołać komisję, 

która przeprowadza postępowanie wyjaśniające, jak również ustny i pisemny sprawdzian 

wiadomości i umiejętności oraz ustala roczną ocenę z zajęć edukacyjnych lub zachowania. 

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, względnie ustalenie nowej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zachowania, winno odbyć się: 

1) zaraz po wpłynięciu wniosku i jego rozpatrzeniu (jeszcze w czerwcu) dla uczniów 

kończących gimnazjum; 

2) na początku ostatniego tygodnia ferii letnich dla uczniów, którzy mają uzyskać 

świadectwa promocyjne. 

6. Termin sprawdzianu, o którym mowa uzgadnia się z rodzicami/opiekunami prawnymi i 

uczniem. Termin, o którym mowa w ust. 5 nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia 

zastrzeżeń. 

7. W skład komisji, wchodzą: 
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1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

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

- jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel   z   danej   lub   innej   szkoły   tego   samego   typu,     prowadzący takie 

same zajęcia edukacyjne. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

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

jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca oddziału, 

c) wskazany przez dyrektora   szkoły   nauczyciel    prowadzący    zajęcia edukacyjne  

w  danym oddziale, 

d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

e) przedstawiciel rady rodziców, 

f) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole, 

g) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na prośbę własną lub innych 

osób. Dyrektor szkoły powołuje wtedy innego nauczyciela prowadzącego takie same 

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

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

9. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków 

komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, a w 

przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

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

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, 

c) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian, 

d)  imię i nazwisko ucznia, 

e) zadania (pytania) sprawdzające, 

f) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę, 

g) do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) imię i nazwisko ucznia, 

d) wynik głosowania, 

e) ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem. 

11. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

12. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu 

poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna. 

 

 

§ 44l. 
 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 
 

1. Uczeń, który uzyskał roczną ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych nie 

otrzymuje promocji do  następnego oddziału lub nie kończy gimnazjum. 
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2. Uczeń, który powtarza ostatni oddział szkoły przystępuje w roku szkolnym, w którym 

powtarza oddział, do egzaminu gimnazjalnego. 

3. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w oddziale trzecim wyższe od oceny 

niedostatecznej i przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w ostatnim roku nauki z 

zastrzeżeniem pkt.6 

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

edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który 

przeprowadzana jest klasyfikacja. 

5. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić ucznia i jego rodziców/opiekunów 

prawnych o zagrożeniu nieklasyfikowaniem. 

6. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

7. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności  

może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

8. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki; 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, 

plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie 

ustala się dla niego oceny  zachowania. 

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

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza się w formie 

pisemnej i ustnej Komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

13. Termin egzaminu ustala dyrektor z uczniem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi. 

14. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia. który jest nieklasyfikowany z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

realizuje indywidualny tok nauki, przeprowadza komisja, w skład której wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

15. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą 

lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja 

w skład której wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – 

jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania dla odpowiedniego oddziału klasy. 

16. W charakterze    obserwatorów   mogą   być    obecni    rodzice/opiekunowie prawni    

ucznia. 

17. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami/opiekunami prawnymi liczbę zajęć 

edukacyjnych, z której uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia. 

18. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 
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3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania i ćwiczenia egzaminacyjne; 

6) wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

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

odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

20. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany". 

21. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy w 

wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną). 

22. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona 

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

§ 44m. 
 

EGZAMIN POPRAWKOWY 

 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub 

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy 

na wniosek własny lub jego rodziców/opiekunów prawnych. 

2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

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

egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których 

egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 

tygodniu ferii letnich. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

1) dyrektor albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 

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

komisji. 

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

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

W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela pracującego 

w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

 w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu poprawkowego; 

3) nazwę zajęć edukacyjnych; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) pytania egzaminacyjne; 

6) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskane oceny. 

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

 odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
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9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

 poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

 terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca 

 września. 

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

programowo wyższej i powtarza odpowiednio oddział klasy. 

11. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu 

edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  albo z zajęć 

z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod 

warunkiem że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej. 

12. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna. 

 

§ 44n. 

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 

 

1. Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest na podstawie wymagań określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego i ma na celu sprawdzenie w jakim stopniu 

uczeń spełnia te wymagania. 

2. Rodzice/opiekunowie prawni składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację 

o przystąpieniu ucznia do egzaminu z zakresu jednego z tych języków, nie później niż 

do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, 

oraz informują o zamiarze przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego 

na poziomie rozszerzonym w przypadku, o którym mowa w ust. 8. 
3. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły pisemną informację 

o zmianie  języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji lub rezygnacji  

z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, nie 

później niż na 3 miesiąc przed terminem egzaminu gimnazjalnego. 

4. Terminy przeprowadzania egzaminu: 

1) termin główny- miesiąc kwiecień; 

2) termin dodatkowy- miesiąc czerwiec. 

5. Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w formie pisemnej i obejmuje: 

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

polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie; 

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

matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki 

  i chemii; 

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

(poziom podstawowy i rozszerzony). 

6. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z jednego 

z następujących języków nowożytnych: angielski, niemiecki, hiszpański. 

7. Uczeń, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego 

nowożytnego, którego naukę na podbudowie wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego kontynuował w gimnazjum, 

przystępuje do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 

8. Uczeń, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego 

nowożytnego innego niż język obcy nowożytny, o którym mowa w ust. 7 przystępuje 

do egzaminu na poziomie podstawowym oraz może przystąpić do egzaminu z tego języka 

na poziomie rozszerzonym na wniosek swoich rodziców/opiekunów prawnych. 

9. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzona innego dnia. 

1) część pierwsza egzaminu gimnazjalnego oraz część druga egzaminu trwają po 150 
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minut; 

2) część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i część trzecia 

na poziomie rozszerzonym trwają po 60 minut. 

10. Każda część egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się o godzinie określonej 

w komunikacie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Czas trwania danej części egzaminu 

rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu 

nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy uczniów. 

11. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczeń nie powinien opuszczać sali 

egzaminacyjnej. 

12. W czasie trwania egzaminu na sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie 

uczniowie,   przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego 

oraz  obserwatorzy. 

13. Obserwatorami, o których mowa  w ust. 12 mogą być: 

1) pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania; 

2) przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji 

Egzaminacyjnych; 

3) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogicznym, organu prowadzącego 

szkołę. 

14. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego nie udziela się uczniom żadnych wyjaśnień 

dotyczących zadań. 

15. Zadania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz zadania zespołu 

nadzorującego określa § 3 i § 4 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i 

sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. 

16. Z przebiegu danej części egzaminu gimnazjalnego sporządza się protokół, na zasadach 

określonych w §10 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. 

17. Pracę egzaminacyjną ucznia po sprawdzeniu i ocenieniu przechowuje Okręgowa Komisja 

Egzaminacyjna przez okres 6 miesięcy od dnia wydania uczniom zaświadczeń 

o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

18. Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach 

egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje 

do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych. 

19. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są przedstawiane w procentach i na skali centylowej. 

20. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w procentach ustala dyrektor Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów 

sprawdzających prace egzaminacyjne oraz elektronicznego odczytu karty odpowiedzi - 

w przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi 

elektronicznych. 

21. Wyniki egzaminu gimnazjalnego na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja 

Egzaminacyjna na podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów okręgowych komisji 

egzaminacyjnych. 

22. Wyniki egzaminu gimnazjalnego obejmują: 

1) wynik z języka polskiego; 

2) wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie; 

3) wynik z matematyki; 

4) wynik z przedmiotów przyrodniczych; 

5) wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym; 

6) wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym. 

23. Wynik egzaminu gimnazjalnego jest ostateczny i nie wpływa na ukończenie szkoły. 

24. Dyrektor przekazuje uczniowi lub jego rodzicom/opiekunom prawnym zaświadczenie 
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o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego wydane przez Okręgową Komisję 

Egzaminacyjną wraz ze świadectwem ukończenia szkoły. 

25. W przypadku zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do odpowiedniej części 

egzaminu gimnazjalnego w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu 

gimnazjalnego wpisuje się odpowiednio „zwolniony: albo „zwolniona” 

26. Zwolniony z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub jego części jest: 

1) uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na niepełnosprawności sprzężone inne niż w pkt 1.  zwolnienia dokonuje  dyrektor 

okręgowej komisji egzaminacyjnej na wniosek rodziców/opiekunów prawnych po 

pozytywnym zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły; 

2) laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie ogłoszonym 

przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w biuletynie  informacji 

publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim na podstawie 

zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia tytułu laureata lub finalisty 

(zwolnienie z pierwszej części sprawdzianu). 

27. Zwolnienie, o którym mowa w ust.26 pkt 2 jest równoznaczne z uzyskaniem z danej 

części  sprawdzianu najwyższego wyniku. 

28. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się może przystąpić do egzaminu 

w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych wynikających z tych trudności na podstawie tej opinii. 

29. Opinię, o której mowa w ust. 25 przedkłada się dyrektorowi szkoły w terminie do 15 

października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu. 

30. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel,  do dnia 20 listopada roku 

szkolnego, w którym uczeń zamierza przystąpić do egzaminu, informuje na piśmie 

rodziców/opiekunów prawnych ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków 

i formy przeprowadzania egzaminu. 

31. Uczeń, który jest chory, w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego może korzystać 

ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. 

32. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności 

zdającego, za zgodą dyrektora właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej egzamin 

gimnazjalny może być przeprowadzony w miejscu innym niż szkoła. Dyrektor Okręgowej 

Komisji Egzaminacyjnej wyraża zgodę na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły. 

33. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu 

gimnazjalnego albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub przerwał 

dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie 

głównym może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym. 

34. W przypadku gdy z przyczyn losowych lub zdrowotnych uczeń nie może przystąpić 

do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części 

egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym  dyrektor Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły (w porozumieniu 

z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia) może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia  

do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części 

egzaminu gimnazjalnego. 

 

 

§ 44o. 

PROMOWANIE 

 

1. Uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy następnej, jeżeli ze wszystkich 
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obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 

niedostatecznej. 

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 75 oraz co najmniej 

bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do oddziału 

klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

3. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych 

co najmniej 4,75 otrzymuje promocję do oddziału klasy programowo wyższej 

z wyróżnieniem. 

4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub  etykę do 

średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

5. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio 

po ocenie zachowania. 

6. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału 

klasy. 

7. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie 

szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę 

(„religia/etyka —————-), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji. 

8. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza 

się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. 

Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić 

do liczby całkowitej w górę. 

9. Uczeń kończy gimnazjum jeżeli: 

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

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w oddziale klasy programowo 

najwyższej (półroczu programowo najwyższym) oraz roczne oceny klasyfikacyjne 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w oddziałach 

klas programowo niższych (półroczach programowo niższych) w szkole danego typu, 

uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej; 

2) przystąpił odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego w oddziale klasy III. 

10. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co 

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

11. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do 

średniej ocen wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

12. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 9 powtarza ostatni oddział 

klasy i przystępuje do egzaminu w roku szkolnym, w którym ten oddział klasy powtarza. 

13. Rada Pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, 

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych z obowiązkowych zajęć pod warunkiem, 

że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej. 

 

§ 44p. 

 

Projekt edukacyjny 

 

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego: 

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 lub 
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wykraczać poza te treści; projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod 

opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania: 

a) wybranie tematu projektu edukacyjnego, 

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

c) wykonanie zaplanowanych działań, 

d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. 

2. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum 

w porozumieniu z radą pedagogiczną; 

3. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w wewnątrzszkolnych zasadach 

oceniania uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego; 

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

realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych 

o warunkach realizacji projektu edukacyjnego; 

5. Opiekun projektu umieszcza w dzienniku elektronicznym uwagę dotyczącą udziału ucznia 

w realizacji projektu edukacyjnego; 

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

edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum; 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji 

projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu 

edukacyjnego; 

8. W przypadkach, o których mowa w ust.7. na świadectwie ukończenia gimnazjum 

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

edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

 

RELIGIA  W  SZKOLE 

 

§ 45. 

 

1. Religia/etyka jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, 

których rodzice/opiekunowie prawni sobie tego życzą. 

2. Pisemną deklarację uczestnictwa w zajęciach religii/etyki składają rodzice/opiekunowie 

prawni uczniów u wychowawcy oddziału, odbywa się to najpóźniej na pierwszym zebraniu 

w roku szkolnym. 

3. Jeżeli w trakcie roku szkolnego uczeń stwierdzi, że chciałby zmienić przedmiot, na który 

uczęszcza z religii na etykę lub odwrotnie ma takie prawo. W takiej sytuacji trzeba spełnić 

następujące warunki: 

1) Rodzice/opiekunowie prawni składają pisemną deklarację do dyrekcji szkoły o zmianę 

przedmiotu; 

2) uczeń zobowiązany jest zaliczyć zaległy materiał z religii/ etyki. Sposób zaliczania 

materiału, zakres i termin zostaje ustalony z nauczycielem przedmiotu. 

4. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez władze kościelne. 

5. Uwagi na piśmie w sprawach form i metod nauczania religii – rodzice/opiekunowie 

prawni kierują do proboszcza danej parafii za pośrednictwem dyrekcji szkoły. 

6. Nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego 

skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa 

diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań. 

7. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, ma obowiązek czynnego 

uczestniczenia w jej pracach i posiedzeniach, nie przyjmuje jednak obowiązków 

wychowawcy oddziału klasy. 
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8. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami/opiekunami 

prawnymi swoich uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce 

planowanego spotkania. 

9. Nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego i wstawiania ocen 

bieżących, śródrocznych i rocznych. 

10. Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. Nauka etyki 

odbywa się w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły. 

11. Ocena z religii/etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie 

zachowania (w celu wyeliminowania ewentualnych przejawów nietolerancji nie należy 

zamieszczać danych, z których wynikałoby, na zajęcia z jakiej religii bądź etyki uczeń 

uczęszczał). 

12. Ocena z religii/etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału  jest 

natomiast wliczana do średniej ocen z przedmiotów. 

13. Uczeń, który nie uczęszczał na zajęcia z religii/etyki – otrzymuje na świadectwie 

szkolnym „kreskę” (-); ta sama zasada obowiązuje, gdy uczeń zgłosił rezygnację 

z uczęszczania na religię/etykę na początku drugiego półrocza. 

14. Ocena z religii/etyki jest wystawiana według regulaminu oceniania przyjętego przez 

szkołę. 

15. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć 

szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych; w dniach rekolekcji może również 

odbywać się część zajęć lekcyjnych wg odrębnego planu pracy. 

16. Nadzór pedagogiczny i wizytowanie lekcji religii prowadzą wizytatorzy wyznaczeni przez 

biskupów Kościoła Katolickiego (lub odpowiednio – innego). 

 

 

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 
 

§ 46. 

 

1. W celu realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych 

szkoły oraz doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli szkoła prowadzi bibliotekę szkolną. 

2. Pomieszczenia biblioteki są przeznaczone do: 

1) gromadzenia i opracowywania zbiorów; 

2) korzystania z księgozbioru w czytelni i wypożyczania poza biblioteką; 

3) prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

3. W skład pomieszczeń biblioteki wchodzą: 

1) wypożyczalnia; 

2) czytelnia. 

4.  Z biblioteki mogą korzystać: 

1) uczniowie; 

2) nauczyciele i inni pracownicy szkoły; 

3) rodzice; 

4) inne osoby – za zgodą dyrektora. 

5. Status użytkownika potwierdza karta biblioteczna. 

6. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz. 

7. Biblioteka jest czynna według harmonogramu wywieszonego na drzwiach, godziny pracy 

bibliotekarza ustala dyrektor szkoły, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć, a w 

szczególności sposób umożliwiający dla wszystkich uczniów i nauczycieli dostęp do jej 

zbiorów. 

8. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmienne i audiowizualne. 

9. Szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów biblioteki oraz prawa i obowiązki 

czytelników i użytkowników pracowni komputerowej określa odrębny regulamin. 
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10. Biblioteka, stosując właściwe metody i środki, pełni funkcję: 

1) kształcąco-wychowawczą poprzez: 

a) rozbudzenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, 

b) przygotowanie do kształcenia z różnych źródeł informacji (w tym Internetu), 

c) kształcenie kultury czytelniczej, 

d) przygotowanie do korzystania z różnych typów bibliotek 

e) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu. 

2) opiekuńczo-wychowawczą poprzez: 

a) współdziałanie z nauczycielami, 

b) wyrównywanie różnic intelektualnych, 

c) rozwijanie uzdolnień uczniów, 

d) pomoc uczniom mającym trudności. 

3) kulturalno-rekreacyjną poprzez: 

a) współorganizowanie życia kulturalnego na terenie szkoły, 

b) zapewnienie uczniom różnych form spędzania wolnego czasu w bibliotece. 

 

§ 46a. 
 

ŚWIETLICA SZKOLNA 

 

1. Świetlica zorganizowana jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze 

względu na czas pracy ich rodziców/opiekunów prawnych, organizację dojazdu do szkoły 

lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole. 

2. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz 

rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia 

rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny 

oraz odrabianie lekcji. 
3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. 

4. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25. 

5. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin świetlicy zatwierdzony 

przez dyrektora. 

 

 

§ 46b.  

 

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej. 

2. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez ajenta 

dla uczniów i pracowników szkoły. 

3. Do korzystania z posiłków uprawnieni są: 

1) uczniowie wnoszący opłaty indywidualne; 

2) uczniowie, których wyżywienie finansuje GOPS; 

3) pracownicy zatrudnieni w szkole. 

4. Posiłki wydawane są w ustalonych godzinach. 

5. Opłaty za posiłki uiszcza się u ajenta stołówki w wyznaczonym terminie. 

6. Zasady zachowania w stołówce oraz szczegółowy regulamin pracy stołówki określa 

odrębny regulamin stołówki, umieszczony na tablicy ogłoszeń w pomieszczeniu stołówki 

szkolnej. 

7. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać osoby zewnątrz zgodnie z umową podpisaną 

z ajentem stołówki. 
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Rozdział 5 
Uczniowie  -  prawa    i    obowiązki 

Prawa  ucznia 

 

§ 47. 

 

W swojej działalności Szkoła kieruje się zasadami: Konwencji Praw Dziecka oraz Deklaracji 

Praw Człowieka. 

 

§ 48. 

 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami, stawianymi 

wymaganiami; 

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny   

umysłowej; 

3) opieki wychowawczej i odpowiednich warunków pobytu w szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 

psychicznej; 

4) poszanowania swej godności, przekonań i własności; 

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, 

a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób; 

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, w tym do redagowania i wydawania  

gazetki szkolnej, klasowej, własnej; 

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce; 

8) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i dodatkowych; 

9) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się 

w organizacjach działających w szkole; 

10) nauki religii/etyki w szkole na podstawie deklaracji rodziców/opiekunów prawnych; 

11) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego; 

12) uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych ma prawo do realizowania 

indywidualnego programu nauczania z wszystkich przedmiotów oraz dostosowania 

przez szkołę treści, metod, form sprawdzianów i organizacji nauczania do jego 

możliwości; uczeń ten posiada takie samo prawo do udziału w zajęciach dodatkowych 

jak wszyscy uczniowie gimnazjum. 

2. Uczniowie mają prawo poprzez działalność samorządową do organizowania imprez 

kulturalnych, oświatowych i sportowych oraz uczestnictwa w nich pod opieką 

wychowawcy i za zgodą dyrektora szkoły. Wyjście poza szkołę wymaga zgłoszenia 

imprezy i wypełnienia karty wycieczki.  

3. Uczeń ma prawo w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i Poradnię 

Psychologiczno - Pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia, do nauczania 

indywidualnego w domu lub na terenie szkoły, uczeń ten posiada takie samo prawo do  

udziału w zajęciach dodatkowych jak wszyscy uczniowie gimnazjum. 

4. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, 

wychowawcy, samorządu klasowego, Rady Rodziców - zarówno w przypadku zagrożenia 

oceną niedostateczną, jak i chęci ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju 

zainteresowań. 

5. W szczególnych przypadkach (dłuższa, usprawiedliwiona nieobecność ucznia) uczeń ma 

prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie 

uzgodnionym.  
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6. Uczeń ma prawo do korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego 

i zawodowego. 

 

  § 49. 

 

Obowiązki  ucznia 

 

1. Uczeń ma obowiązek znać i przestrzegać postanowienia zawartych w Statucie Szkoły, 

a zwłaszcza: 

1) przestrzegać dyscypliny, tj. systematycznie uczęszczać do szkoły, być punktualnym, 

zmieniać obuwie, zachowywać się kulturalnie; 

2) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i 

innych pracowników szkoły; 

3) szanować przekonania i chronić własność innych osób; 

4) przeciwstawiać się przejawom brutalności, agresji i przemocy w każdej postaci; 

5) rozwiązywać konflikty bez agresji i przemocy; 

6) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów; 

7) dbać o mienie szkoły oraz ład i porządek w szkole; uczeń celowo brudzący 

i zaśmiecający pomieszczenia szkolne, zobowiązany jest doprowadzić je 

do pierwotnego stanu; 

8) brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, 

prowadzić starannie zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie z wymaganiami 

nauczyciela przedmiotu; 

9) przestrzegać regulaminów poszczególnych pomieszczeń szkolnych, wynikających ze 

specyfiki ich przeznaczenia (pracownie przedmiotowe, biblioteka z czytelnią, szatnia, 

sala gimnastyczna, stołówka); 

10) godnie reprezentować szkołę także poza jej terenem. 

2. Uczeń uczęszczający na lekcje religii/etyki w szkole przyjmuje na siebie obowiązki 

i prawa wynikające z § 45. 

 

§ 50. 

 

1. W sprawach spornych obowiązuje postępowanie z przestrzeganiem przyjętych norm, 

kompetencji i zależności służbowej. Uczeń zgłasza swoje wątpliwości w pierwszej 

kolejności do nauczyciela wystawiającego ocenę. Jeżeli nie uzyska satysfakcjonującej 

odpowiedzi zwraca się do wychowawcy oddziału. Jeśli ten nie jest w stanie rozwikłać 

problemu, uczeń - przekonany o naruszeniu swoich praw - może zwrócić się do Rzecznika 

Praw Ucznia (działającego na terenie szkoły). Gdy interwencja rzecznika nie przyniesie 

skutku, sprawa kierowana jest - poprzez rzecznika - do dyrektora szkoły.  

2. Dyrektor szkoły rozpatruje sprawę najpóźniej w ciągu jednego tygodnia od wpłynięcia 

wniosku. 

3. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna w trybie postępowania wewnątrzszkolnego.  

4. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu. 

5. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych 

pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada uczeń, który ją wyrządził lub grupa 

uczniów przebywająca w miejscu jej dokonania. Odpowiedzialność materialną ponoszą 

rodzice/opiekunowie prawni ucznia/uczniów. 

6. Dyżurni klasowi dbają o odpowiednie przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują, jej 

stan po skończonych zajęciach (zamykają okna, sprzątają, itp.), 

7. Każdy uczeń ma obowiązek korzystać z szatni i zostawiać okrycia wierzchnie 

w przydzielonej szafce oraz zmieniać obuwie zewnętrzne na obowiązujące w szkole, na 

jasnej podeszwie. 
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8. Uczniowie nie mogą opuszczać budynku i boiska szkolnego podczas przerw (bez zgody 

nauczyciela). 

9. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną prośbę rodzica/opiekuna 

prawnego. 

10. Uczeń nie może być zwolniony na podstawie rozmowy telefonicznej. 

11. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania przy sobie dzienniczka, jako podstawowego 

dokumentu umożliwiającego kontakt ze szkołą. Zwolnienia powinny być odnotowane w 

dzienniczku; na tej podstawie uczeń ma usprawiedliwioną nieobecność w dzienniku 

lekcyjnym. Dopuszczalną formą zwolnienia ucznia jest wpis w dzienniku elektronicznym 

przez rodzica/opiekuna prawnego. 

12. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do 

szkoły, nie później jednak niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Po tym 

terminie nieobecności uznawane  są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione. 

 

§ 51. 

 

1. Każdego ucznia obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, używania narkotyków 

i palenia tytoniu oraz posiadania tytoniu, alkoholu, narkotyków i innych środków 

uznanych za szkodliwe. 

2. Każdego ucznia obowiązuje nakaz wyłączenia telefonu komórkowego przed wejściem 

na zajęcia lekcyjne. W przypadku niezastosowania się do nakazu nauczyciel ma prawo 

zabrać telefon i oddać go do rąk własnych rodziców ucznia. Zakaz nie dotyczy w sytuacji 

określonej w paragrafie 53 ust. 1. pkt.4).  

3. W przypadku powtarzania się wymienionych zdarzeń władze szkolne mają prawo nakazać 

codzienne pozostawianie telefonu w sekretariacie po przyjściu do szkoły i jego odbieranie 

po zajęciach lub w ogóle zakazać jego przynoszenia do szkoły. 

 

§ 52. 

 

STRÓJ UCZNIA 
 

1. W Gimnazjum nr 7 obowiązuje strój zgodny z wymogami estetyki szkolnej oraz strój 

galowy. 

2. Przez strój galowy należy rozumieć: 

1) dla dziewcząt – czarna lub granatowa spódnica i biała bluzka; 

2) dla chłopców – czarne lub granatowe spodnie i biała koszula. 

3. Strój galowy obowiązuje uczniów w dniach: 

1) rozpoczęcia roku szkolnego; 

2) ślubowania oddziału klas pierwszych; 

3) egzaminów gimnazjalnych; 

4) święta szkoły; 

5) zakończenia roku szkolnego. 

4. Dyrektor szkoły może określić dodatkowe dni, w których uczniowie są zobowiązani 

do noszenia stroju galowego . 

5. Na terenie budynku szkolnego każdy uczeń jest zobowiązany nosić obuwie zamienne nie 

zagrażające zdrowiu (niedopuszczalne są wysokie obcasy, klapki itp.). 

6. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki. 

 

§ 53. 

  

1. Zabrania się: 
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1) przynoszenia do szkoły i posiadania na jej terenie broni, przedmiotów i substancji 

niebezpiecznych lub mogących spowodować zamieszanie i zakłócenie  normalnego 

funkcjonowania placówki; 

2) noszenia nadmiaru biżuterii i ozdób, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia, np. 

wiszących kolczyków (bezpieczeństwo w czasie zajęć sportowych); 

3) posiadania na terenie szkoły szczególnie cennych przedmiotów, które mogą być 

obiektem kradzieży (złotej biżuterii, bardzo wartościowych zegarków, komputerów 

przenośnych, sprzętu multimedialnego, kamer, aparatów fotograficznych, itp.); 

4) używania w czasie zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych, chyba, że nauczyciel 

zezwoli w związku z pracą na lekcji przy wykorzystaniu zasobów internetowych; 

5) posiadania w czasie zajęć lekcyjnych i pokazywania innym uczniom większej ilości 

pieniędzy; pieniądze przyniesione w celu dokonania wpłaty należy wpłacić zaraz po 

przyjściu do szkoły. 

2. Szkoła nie odpowiada za straty wynikłe z nieprzestrzegania ust. 1. pkt. 3).  

 

§ 54. 

 

1. Wygląd ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu. 

2. Wygląd ucznia może mieć istotny wpływ na ocenę zachowania, w przypadku naruszenia 

zapisów w Statucie. 

 

§ 55 

 

1. Zasady udziału uczniów w zajęciach edukacyjnych, przygotowania się do nich 

oraz właściwego zachowania w trakcie zajęć oraz zajęciach pozalekcyjnych: 

1) Uczeń powinien przychodzić na zajęcia punktualnie, po dzwonku czekać na nauczyciela 

przed salą; 

2) Uczniowie powinni ustawić się parami przed drzwiami do sali lekcyjnej; 

3) Uczeń przychodzi przygotowany do zajęć merytorycznie i organizacyjnie 

(organizacyjnie – posiada podręcznik do danego przedmiotu, zeszyt przedmiotowy, 

dzienniczek ucznia, przybory do pisania; w przypadku zajęć z wf – strój do ćwiczeń; 

merytorycznie – ma odrobioną pracę domową oraz posiada podstawową wiedzę 

z poprzednich zajęć); 

4) Uczniowie wchodzą do klasy na polecenie nauczyciela i zajmują miejsca ustalone 

z wychowawcą klasy lub nauczycielem uczącym (np. w pracowniach); 

5) Na początku zajęć uczeń wyjmuje zeszyt, książkę, przybory do pisania i dzienniczek 

ucznia; 

6) W czasie zajęć uczeń przestrzega zasad i przepisów bhp; 

7) Uczeń obecny na zajęciach pracuje wg wskazówek nauczyciela i reguł przez niego 

ustalonych; 

8) Uczeń bierze czynny udział w zajęciach, sygnalizując chęć wypowiedzi poprzez 

podniesienie ręki lub w inny sposób ustalony z nauczycielem uczącym; 

9) Opuszczenie miejsca przez ucznia jest możliwe wyłącznie za zgodą nauczyciela; 

10) Uczeń nie może wyrzucać niczego przez okno, rzucać czymkolwiek w kierunku 

drugiej osoby, zaśmiecać podłogi; 

11) Uczeń ma obowiązek zapisać w zeszycie  treść pracy domowej; 

12) Zakończenie lekcji oznajmia nauczyciel; dzwonek nie upoważnia uczniów do 

przerywania czynności, chowania książek, zeszytów, czy wstawania miejsc; 

13) Uczeń opuszczając salę lekcyjną zostawia po sobie porządek (wyrównane ławki, 

przysunięte krzesła, brak śmieci na podłodze); 
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14) Uczniowie korzystający z zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły mają obowiązek 

przestrzegać tych samych reguł co na zajęciach obowiązkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem obowiązku przestrzegania regulaminów poszczególnych pracowni; 

15) Uczeń nieprzestrzegający ww. zasad w czasie zajęć pozalekcyjnych może być ukarany 

zakazem uczestnictwa w nich. 

2. Zasady zachowania uczniów wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły na terenie 

Gimnazjum nr 7. 

1) Uczeń ma obowiązek stosowania form grzecznościowych wobec dorosłych; 

2) Rozmawiając z nauczycielem / pracownikiem szkoły uczeń zachowuje się kulturalnie 

przestrzegając zasad dobrego wychowania, np. na korytarzu wstaje, wyjmuje ręce 

z kieszeni, nie je, nie pije, nie żuje gumy; 

3) Uczeń nie przerywa wypowiedzi nauczyciela / pracownika szkoły; 

4) Uczeń nie przerywa rozmowy nauczyciela / pracownika szkoły z innym uczniem; 

5) W rozmowie z nauczycielem / pracownikiem szkoły uczeń nie podnosi głosu i nie 

używa sformułowań niegrzecznych, niestosownych wobec osoby starszej od niego; 

6) Uczeń ma prawo wypowiadać w rozmowie z nauczycielem / pracownikiem szkoły 

swoje poglądy, ale w sposób zgodny z ogólnie przyjętymi normami kulturalnego 

zachowania; 

7) Uczeń wykonuje polecenia nauczyciela / pracownika szkoły bez dyskusji, jeżeli są one 

zgodne z regulaminem szkoły i obowiązkami ucznia; 

8) Uczeń nie stosuje żadnej formy agresji wobec nauczyciela / pracownika szkoły. 

3. Zasady zachowania uczniów wobec innych uczniów na terenie placówki. 

1) Uczniowie we wzajemnych relacjach używają zwrotów grzecznościowych; 

2) Obowiązuje zakaz używania wulgaryzmów i słów powszechnie uważanych 

za obraźliwe; 

3) Uczeń nie używa żadnej formy agresji ani fizycznej, ani słownej wobec innego ucznia; 

4) Uczeń ma obowiązek udzielenia pomocy osobie pokrzywdzonej lub potrzebującej 

wsparcia; 

5) Uczeń ma obowiązek przeciwdziałania agresji i niszczeniu mienia szkolnego; 

6) Uczeń ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia nauczyciela o sytuacji 

zagrażającej zdrowiu lub życiu innej osoby; 

7) Uczeń nie ma prawa zabierać i używać rzeczy innych osób bez ich wyraźnej zgody; 

8) Uczeń jest zobowiązany do pilnowania swoich rzeczy. 

 

NAGRODY 

 

§ 56. 

 

1. Za rzetelną naukę  i wzorową postawę, za wybitne osiągnięcia sportowe, artystyczne 

i inne, za dzielność i odwagę, oraz za działalność na rzecz innych ludzi uczeń może 

otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody: 

1) pochwałę wychowawcy wobec klasy; 

2) pochwałę wychowawcy wobec rodziców; 

3) pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli; 

4) wpis do Księgi Osiągnięć; 

5) list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców; 

6) dyplom uznania; 

7) nagrodę rzeczową (Nagroda Dyrektora); 

8) stypendium uczniowskie; 

9) publikacja na stronie internetowej szkoły / w gazetce szkolnej; 

2. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych odnotowuje 

się na świadectwie szkolnym zgodnie z rozporządzeniem. 
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3. Dopuszcza się przyznawanie innych nagród uzgodnionych z Radą Pedagogiczną, Radą 

Rodziców lub Samorządem Uczniowskim. 

 

KARY 

 

§ 57. 

 

1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły i regulaminów 

obowiązujących na terenie szkoły poprzez: 

1) (uchylony) 

2) upomnienie lub naganę wychowawcy klasy; 

3) upomnienie lub naganę dyrektora szkoły; 

4) zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych; 

5) zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz; 

6) przeniesienie do równorzędnej klasy; 

7) przeniesienie do szkoły rejonowej (dotyczy ucznia mieszkającego poza obwodem 

szkoły); 

8) przeniesienie do innej szkoły za zgodą Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 

2. Dyrektor szkoły może wystąpić z wnioskiem do Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

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

wychowawczego może wpłynąć pozytywnie na postawę ucznia.  

3. Zastosowanie kary, o której mowa w ust. 1. pkt. 8 następuje, jeżeli zachodzi jeden lub 

więcej z niżej wymienionych przypadków: 

1) uczeń zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu 

lub życiu innych uczniów; 

2) po raz drugi zachowanie ucznia zostało ocenione jako naganne; 

3) uczeń dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzież, wymuszenie, 

zastraszanie, rozprowadzanie narkotyków, wandalizm na terenie szkoły i poza nią, 

rozbój; 

4) uprawniony organ udowodnił uczniowi popełnienie przestępstwa; 

5) uczeń w stanie nietrzeźwym uczestniczył w zajęciach organizowanych  przez szkołę 

w ramach lekcji i w zajęciach pozalekcyjnych oraz poza szkołą; 

6) uczeń często łamie przepisy Statutu Szkoły, otrzymał kary przewidziane w Statucie, 

a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów. 

4. Można odstąpić od występowania o zastosowanie kary przewidzianej w ust.1 pkt. 6) i 7) 

za poręczeniem nauczyciela, organu samorządu uczniowskiego albo Rady Rodziców. 

 

§ 58. 

 

1. O zamiarze ukarania ucznia oraz o nałożonych karach należy poinformować pedagoga 

szkolnego. 

2. Przepisu poprzedzającego w części dotyczącej informowania o zamiarze ukarania ucznia 

nie stosuje się w przypadku upomnień udzielanych w trybie natychmiastowym. 

3. O wymierzonej karze lub przyznanej nagrodzie wychowawca informuje ucznia, 

rodzica/opiekuna prawnego ucznia 

 

§ 59. 

 

Szkoła w swych działaniach profilaktycznych i wychowawczych jest zobowiązana 

do zapoznania uczniów i ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących w szkole. 

 

§ 60. 
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Za straty spowodowane bezmyślnym lub świadomym uczynkiem ucznia odpowiada 

materialnie rodzic/opiekun prawny ucznia.  

 

  § 61. 

 

1. Na podstawie rozporządzenia MEN uczeń/rodzice/opiekunowie prawni mogą odwołać się 

w sprawie  wystawionych ocen szkolnych (śródrocznych i rocznych) oraz nałożonych 

na ucznia kar do: 

1) Rzecznika Praw Ucznia w Gimnazjum – wybranego przez uczniów Gimnazjum 

w wyborach bezpośrednich – przedstawiciela Rady Pedagogicznej; 

2) Przewodniczącego Rady Rodziców – reprezentanta Rady Klasowej danego oddziału; 

3) Dyrektora Gimnazjum – jako przedstawiciela Rady Pedagogicznej; 

4) Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorium Oświaty w Warszawie. 

2. Odwołanie powinno być złożone na piśmie ( dotyczy ust. 1. Pkt. 1) – 3) ) przez  rodziców 

ucznia w terminie: 

1) w przypadku nałożonej kary – w ciągu 2 dni od jej nałożenia; 

2) w przypadku oceny szkolnej – w ciągu 3 dni od daty powiadomienia. 

3. Odwołanie do Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorium Oświaty powinno być złożone po 

wyczerpaniu możliwości ww. w pkt 1. a-c  - na piśmie na ręce Dyrektora Gimnazjum 

(droga służbowa) lub bezpośrednio do  Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. 

Jerozolimskie 32. 

4. W przypadku odwołań składanych na terenie gimnazjum dopuszcza się możliwość podania 

ustnego uzasadnienia przedstawicielom tych organów, tj. rzecznika, przewodniczącego lub 

dyrektora. 

5. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkoły, przewodniczącym samorządu szkolnego 

i Rzecznikiem Praw Ucznia, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie 

przedstawicielami Rady Pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia: 

1) oddalić odwołanie, podając uzasadnienie ustne lub pisemne; 

2) odwołać karę; 

3) zawiesić warunkowo wykonanie kary.  

6. Nałożenie kary porządkowej na ucznia może być odwołane lub czasowo zawieszone 

na wniosek  lub za poręczeniem Przewodniczącego Samorządu Szkolnego. 

7. Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły. 

 

§ 62. 

 

1. Propozycje zmian do praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice 

i uczniowie. 

2. Proponowane zmiany wymagają akceptacji Rady Pedagogicznej. 

3. Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie, jak 

i nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły. 

 

 

Rozdział 6  

Zadania   nauczycieli  i  innych  pracowników  szkoły 
 

§ 63. 

 

1. Pracownikami szkoły są: 

1) nauczyciele i wychowawcy; 

2) pracownicy administracji i obsługi. 
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2. Szkoła może zatrudniać następujących specjalistów: 

1) psychologa; 

2) pedagoga; 

3) pedagogów specjalnych pełniących funkcje nauczycieli wspomagających; 

4) logopedę; 

5) socjoterapeutę; 

6) doradcę zawodowego. 

  

§ 64. 

 

Nauczyciele i wychowawcy 

 

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej  pracy. 

2. Ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie i bezpieczeństwo, 

a także o poszanowanie godności osobistej ucznia.  

3. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie oraz 

sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.  

4. Nauczyciele na początku  każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców 

o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania oraz o sposobach oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów (kryteria ocen).  

5. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno -

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne 

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

deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikają-

cym z programu nauczania. 

6. Nauczyciel zobowiązany jest do: 

1) realizacji obowiązujących programów nauczania, 

2) stosowania właściwych metod nauczania (sprawiedliwych i skutecznych), 

3) systematycznego przygotowania się do zajęć, (opracowywanie konspektów wg ustaleń 

dyrektora), 

4) pełnego  wykorzystania  czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć szkolnych, 

5) właściwego (na bieżąco) prowadzenia pozostającej w jego gestii dokumentacji 

działalności pedagogicznej (dzienniki, arkusze ocen, sprawdziany i testy, protokoły 

egzaminów itp.), 

6) udzielania różnorodnej pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych, 

7) wspierania  rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań, 

8) doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy 

merytorycznej,  

9) przekazywania na zebraniu z rodzicem informacji o postępach dziecka i informacji 

od innych nauczycieli o konieczności spotkania z danym rodzicem (szczegółowe 

informacje przedmiotowe). 

10) prowadzenia obserwacji pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającej 

na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się lub szczególnych uzdolnień 

i informuje o swoich obserwacjach wychowawcę klasy, 

11) udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej ze względu na potrzeby 

rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne zgodnie z ustaleniami 

i swoimi kompetencjami. 

 

§ 65. 
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1. Nauczyciele i rodzice/opiekunowie prawni współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, 

wychowania i profilaktyki. 

2. Nauczyciel uwzględnia prawo rodziców/opiekunów prawnych do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  

w klasie i szkole; 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania klasyfikowania  i promowania uczniów; 

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów w nauce 

i zachowaniu; 

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci; 

5) wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na 

temat pracy szkoły. 

 

§ 66. 

 

1. Każdy oddział szkolny jest otoczony szczególną opieką przez jednego z nauczycieli 

zwanego wychowawcą. 

1) w miarę możliwości organizacyjnych szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy 

wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego 

opiece wychowawczej przez okres nauczania obejmujący 3 - letni cykl nauczania. 

2. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku 

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 

a w szczególności: 

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

przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie  działań zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz 

między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej; 

4) prowadzenie i gromadzenie informacji o swoich uczniach (dziennik lekcyjny, arkusz 

ocen, zeszyt wychowawczy). 

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

1) otacza indywidualną opieką wychowawcza każdego ze swych wychowanków; 

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami/opiekunami prawnymi: 

a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół 

uczniowski, 

b) ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych. 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi 

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

którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie 

uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami); 

4) utrzymuje kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów w celu: 

a) poznania ich i ustalania potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci, 

b) współdziałania z rodzicami/opiekunami prawnymi w dziedzinach 

wychowawczych, 

c) włączenia rodziców/opiekunów prawnych w życie klasy i szkoły. 

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi 

kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz 

zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizuje odpowiednie formy tej 

pomocy na terenie szkoły i w placówkach pozaszkolnych, zgodnie z rozporządzeniem 

MEN w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej (lub wg 

ustaleń Rady Pedagogicznej); 
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6) organizuje spotkania informacyjne z rodzicami (dni otwarte, zebrania klasowe) dla 

zapoznania ich z wynikami w nauce i zachowaniem ucznia; ilość spotkań (dni 

i godziny) każdorazowo jest podawana do wiadomości we wrześniu (zapisywane są 

również na tablicy ogłoszeń i w dzienniczku ucznia); 

7) na miesiąc przed końcem półrocza (roku szkolnego) wychowawca jest zobowiązany 

do zawiadomienia rodziców o grożącej ocenie niedostatecznej z przedmiotu 

i nieodpowiedniej lub nagannej ocenie zachowania oraz uzyskania podpisu rodzica, 

że został o tym powiadomiony. W przypadku nieobecności rodzica na zebraniu, 

wychowawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia rodzica o zaistniałej 

sytuacji. Pismo wysyłane jest listem poleconym na podany adres domowy rodzica 

ucznia;  

8) prowadzi obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu 

rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się lub szczególnych uzdolnień; 

9) udziela uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej ze względu na potrzeby 

rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, we współpracy 

z dyrektorem planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej: ustala formy udzielania pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane; 

10)  prowadzi doradztwo edukacyjno-zawodowe. 

5. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy. 

6. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej 

ze strony dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych 

w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 

7. Wychowawca lub nauczyciel w danej klasie może być zmieniony od nowego roku 

szkolnego lub wyjątkowo w czasie trwania roku szkolnego – na wniosek: 

1) dyrektora szkoły; 

2) rodziców/opiekunów prawnych i uczniów danej klasy. 

8. Zmiana wychowawcy lub nauczyciela na wniosek dyrektora i poparta przez Radę 

Pedagogiczną – może nastąpić: 

1) z powodu nie wypełniania podstawowych obowiązków zawodowych 

(udokumentowanego przez dyrektora); 

2) na uzasadniony pismem wniosek i za zgodą samego nauczyciela lub wychowawcy. 

9. Zmiana wychowawcy lub nauczyciela na wniosek rodziców/opiekunów prawnych 

 i uczniów może być zgłaszana na piśmie do dyrektora szkoły – w sytuacjach wyjątkowo 

uzasadnionych – większością  3/4  głosów ogółu rodziców/opiekunów prawnych danego 

oddziału. 

10. Ostateczną decyzję w przedmiotowej sprawie (wymienionej w ust. 8.) – podejmuje 

dyrektor szkoły po podjęciu uchwały przez Radę Pedagogiczną (3/4 głosów ogółu za 

zmianą nauczyciela lub wychowawcy); warunkiem przedłożenia sprawy Radzie 

Pedagogicznej (po spełnieniu wymogu ust. 8), jest pisemne sformułowanie konkretnych 

zarzutów przez rodziców lub uczniów oraz podpisanie ich przez osoby domagające się 

zmiany. 

 

 

§ 67. 

 

1. Każdy oddział integracyjny posiada przydzielonego nauczyciela wspomagającego, którym 

jest pedagog specjalny. 

2. Zadania nauczyciela wspomagającego: 

1) zadania edukacyjne: 

a) dokonywanie diagnozy roboczej możliwości ucznia o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych, 
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b) aktywne uczestniczenie w opracowywaniu indywidualnych programów 

edukacyjno – terapeutycznych, 

c) czuwanie nad realizacją przez ucznia zadań opracowanego dla niego programu 

edukacyjno – terapeutycznego, 

d) udzielanie pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

e) współpracowanie z nauczycielami uczącymi w danej klasie oraz innymi 

specjalistami zatrudnionymi w szkole. 

2) zadania integrujące: 

a) wspieranie i czuwanie nad integracją pomiędzy uczniami w oddziale i szkole, 

b) współpracowanie z rodzicami w zakresie integracji, 

c) współpracowanie ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi 

integrację. 

3) zadania wychowawcze: 

a) wspieranie rodziców uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

b) bieżące informowanie i instruowanie rodziców w zakresie dalszej pracy  

z uczniem, 

c) współpracowanie z wychowawcą. 

 

§ 68. 

 

1. Szkoła zatrudnia pedagoga i  psychologa szkolnego. 

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

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

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych w celu określenia niepowodzeń edukacyjnych, a także wspieranie 

mocnych stron uczniów; 

2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym  

i pozaszkolnym uczniów; 

3) prowadzenie zajęć specjalistycznych zgodnie z kompetencjami; 

4) pomoc rodzicom/opiekunom prawnym uczniów i nauczycielom poprzez wspieranie w 

rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich 

umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów; 

5) zintegrowane z innymi specjalistami działanie na rzecz uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych; 

6) współpracowanie z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz uczniów; 

7) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

8) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb; 

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

i młodzieży; 

10)  inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

11)  pomoc rodzicom/opiekunom prawnym i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu 

indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

12)  wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

3. (uchylony)  
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§ 69. 

 

1. Szkoła zatrudnia socjoterapeutę.  

2. Do zadań socjoterapeuty w szkole należy: 

1) prowadzenie działań pedagogicznych (zintegrowanych z innymi specjalistami) 

mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, 

oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia; 

2) udzielanie uczniom pomocy w formie zajęć specjalistycznych – socjoterapeutycznych; 

3) organizowanie zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami 

utrudniającymi funkcjonowanie społeczne; 

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, w stosunku do uczniów, z udziałem 

rodziców i nauczycieli; 

5) prowadzenie zajęć  indywidualnych  i grupowych. 

 

§ 70. 

 

1. Szkoła może zatrudniać logopedę. 

2. Do zadań logopedy w szkole należy : 

1) prowadzenie działań pedagogicznych (zintegrowanych z innymi specjalistami) 

mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych uczniów; 

2) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy 

głośnej i pisma; 

3) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy 

logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy 

z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem; 

4) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności 

od rozpoznanych potrzeb; 

5) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia. 

 

§ 71. 

 

1. Szkoła zatrudnia doradcę zawodowego. 

2.  Do zadań doradcy zawodowego w szkole należy: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne 

i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) wskazywanie uczniom, rodzicom/opiekunom prawnym i nauczycielom dodatkowych 

źródeł informacji dotyczących rynku pracy i trendów rozwojowych w świecie zawodów 

i zatrudnienia; 

4) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom; 

5) prowadzenie grupowych zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania 

kariery i podjęcia roli zawodowej; 

6) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę; 

7) wspieranie w działaniach doradczych rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli 

poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji 

i materiałów do pracy z uczniami; 
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8) współpracowanie z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości 

działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego; 

9) współpracowanie z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa 

zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz 

innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom 

i rodzicom. 

 

§ 72. 

 

1. Stałą opiekę zdrowotną nad uczniami Gimnazjum nr 7 sprawuje w siedzibie szkoły 

pielęgniarka szkolna. Do jej zadań należy: 

1) sprawowanie opieki nad uczniami z problemami zdrowotnymi; 

2) współudział w przygotowaniu powszechnych lekarskich badań uczniów i wykorzysty-

wanie wyników tych badań; 

3) udział w organizowaniu i wykonaniu szczepień ochronnych w obecności lekarza; 

4) udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach nagłych zachorowań uczniów i pracow-

ników szkoły; 

5) udział w planowaniu i realizacji edukacji zdrowotnej uczniów, pracowników szkoły 

i rodziców; 

6) sprawowanie kontroli warunków higieniczno – sanitarnych w środowisku szkolnym, 

przechowywanie książeczek zdrowia pracowników szkoły; 

7) realizacja badań przesiewowych; 

8) stała współpraca  z terenową przychodnią medycyny szkolnej, powiatową stacją 

sanitarno – epidemiologiczną, rodzicami/opiekunami prawnymi, dyrektorem szkoły i 

radą pedagogiczną; 

9) systematyczne i staranne prowadzenie dokumentacji, szczególnie rejestru wydanych 

leków i rejestru wypadków.  

 

§ 73. 

 

1. Dyrektor szkoły przydziela nauczycielowi stażyście oraz kontraktowemu 

rozpoczynającemu staż opiekuna, do zadań którego należy: 

1) udzielanie nauczycielowi pomocy w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego; 

2) wspieranie nauczyciela w realizacji planu rozwoju zawodowego; 

3) prowadzenie raz w miesiącu zajęć dla nauczyciela stażysty; 

4) obserwacja i omawianie zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę – co najmniej 

raz w miesiącu; 

5) opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu; 

6) uczestnictwo w pracach komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się 

o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. 

 

§ 74. 

 

1. W szkole działa Rzecznik Praw Ucznia ( nauczyciel i uczeń ), który jest mediatorem 

w konfliktach między uczniami a nauczycielami lub innymi pracownikami szkoły. 

2. Szczegółowy zakres obowiązków rzecznika oraz procedura jego wyboru jest zapisana 

w regulaminie. 

 

§ 75. 

 

1. Nauczyciel bibliotekarz realizując swoje zadania, w szczególności: 
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1) zgodnie z potrzebami gromadzi zbiory biblioteki dokonując ich ewidencji oraz opraco-

wania bibliotecznego; 

2) gromadzi czasopisma popularnonaukowe, pedagogiczne, środki audiowizualne; 

3) pełni funkcję opiekuna czytelni multimedialnej; 

4) udostępnia zbiory biblioteczne; 

5) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze uczniów związane z nauką i indywidualnymi 

zainteresowaniami; 

6) udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i tekstowych, informuje o nowych 

nabytkach lub książkach szczególnie wartościowych; 

7) prowadzi lekcje biblioteczne, sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w biblio-

tece i czytelni; 

8) udziela pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktycznej; 

9) przeprowadza analizy stanu czytelnictwa; 

10) opracowuje roczne plany pracy biblioteki uwzględniając wnioski nauczycieli 

i zespołów przedmiotowych,  podejmuje działania na rzecz popularyzowania twórczości 

literackiej; 

11) systematycznie zabezpiecza zbiory przed zbyt szybkim zużyciem; 

12) dokonuje selekcji materiałów zbędnych lub zniszczonych prowadząc odpowiednią 

dokumentację; 

13) tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

14) rozwijania i rozbudzania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania 

i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;  

15) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną. 

 

 

§ 76. 

 

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

problemowo - zadaniowe. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący  powoływany przez dyrektora. 

3. Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują: 

1) ustalenie zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb; 

2) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także 

uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programu nauczania; 

3) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów 

badania wyników nauczania; 

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli; 

5) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnieniu ich wyposażenia; 

6) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych  

i eksperymentalnych programów nauczania; 

7) przedstawienie dyrektorowi szkoły propozycję jednego podręcznika do danych zajęć 

edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych dla uczniów 

gimnazjum oraz materiałów ćwiczeniowych; 

8) wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla 

uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym uwzględniającym 

potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów. 

4. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się 

indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte 

w orzeczeniu. 
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1) program opracowuje Zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie 

udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej po dokonaniu wielospecjalistycznej 

oceny funkcjonowania ucznia; 

2) formy i okres udzielania uczniowi, o którym mowa w ust. 1, pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z przepisami; 

3) nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom 

pomocy psychologiczno--pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie 

z obowiązującymi  przepisami; 

4) w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniają w indywidualnym programie 

edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z przepisami; 

5) zespół nie rzadziej niż raz w roku dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny 

poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz, w miarę potrzeb, dokonuje 

modyfikacji programu.  
 

§ 77. 

 

Administracja i obsługa 
 

1. W szkole  zatrudnieni są pracownicy administracyjni. Ich podstawowym zadaniem jest 

zapewnienie sprawnego działania szkoły jako instytucji publicznej, prowadzenie 

dokumentacji szkolnej, korespondencji oraz zaopatrzenia szkoły w pomoce dydaktyczne 

i sprzęt szkolny. Szczegółowe zakresy obowiązków ustala dyrektor w oparciu o stosowne 

przepisy. 

2. W szkole zatrudnieni są pracownicy obsługi. Ich podstawowym zadaniem jest utrzymanie 

obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości oraz dbałość o stan techniczny urządzeń 

szkolnych. Szczegółowe zakresy obowiązków ustala dyrektor szkoły. 

 

§ 78. 

 

Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są do kulturalnych postaw, wykazywania 

taktu w swoim postępowaniu i poszanowaniu godności ucznia oraz wspólnego frontu 

wychowawczego z nauczycielami. 

 

§ 79. 

 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mogą otrzymywać ordery i odznaczenia państwowe.  

 

 

 

Rozdział 7 
 

Rodzice 

 

§ 80. 

 

Rodzice ponoszą podstawową i ustawową odpowiedzialność za wychowanie dzieci oraz 

realizację obowiązku szkolnego. 
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§ 81. 

 

1. W celu prawidłowego realizowania procesu edukacyjnego dziecka rodzice mają prawo do: 

1) zapoznania się z programami nauczania i wymaganiami stawianymi uczniowi oraz 

kryteriami ocen i zachowania; 

2) comiesięcznych (lub wg ustaleń) spotkań z nauczycielami uczącymi w danym oddziale 

celem ustalenia jakości postępów dziecka w nauce i informacji o zachowaniu ucznia; 

3) uzyskania od nauczycieli lub pedagoga szkolnego porad i wskazówek w celu pomocy 

własnemu dziecku; 

4) do uzasadnienia przez nauczyciela otrzymanej przez ucznia oceny; 

5)  otrzymywania do wglądu sprawdzianów i kartkówek na zasadach określonych przez 

nauczyciela danego przedmiotu; 

6) korzystania z dziennika elektronicznego. 

 

§ 82. 

 

1. Do podstawowych obowiązków prawnych rodziców ucznia należy: 

1) zapewnienie regularnego (i punktualnego) uczęszczania ucznia do szkoły; 

2) zapewnienie dziecku podstawowych warunków higienicznych i zdrowotnych; 

3) stworzenie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych; 

4) systematyczny udział w spotkaniach z wychowawcą oddziału; 

5) niezwłoczne reagowanie na prośby nauczycieli o przybycie do szkoły w sprawie 

dziecka (w tym natychmiastowe reagowanie na wszelkie przejawy agresji oraz 

wandalizmu ucznia); 

6) prawdziwe przedstawianie faktów dotyczących dziecka; 

7) rodzice dzieci z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinni 

szczególnie współpracować ze szkołą we wszystkich sprawach dotyczących wspierania 

rozwoju osobowego dziecka; 

8) przedstawianie opinii i wniosków w sposób nieumniejszający autorytetu nauczyciela 

i dobrego imienia szkoły; 

9) wyposażenie ucznia w niezbędne pomoce naukowe (podręczniki, zeszyty, przybory, 

strój gimnastyczny itp.). 

 

§ 83. 

 

1. Każdy z rodziców ma prawo do ścisłej współpracy z Radą Rodziców dla dobra placówki 

i dziecka.  

2. Ma prawo do finansowej i rzeczowej pomocy szkole oraz czynnej pomocy w prowadzeniu 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych organizowanych w szkole lub 

finansowanych przez nią. 

3. Każdy z rodziców ma bierne i czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Rodziców. 

 

 

§ 84. 

 

W przypadku rażącego zaniedbywania obowiązków rodziców wobec ich dziecka, dyrektor 

szkoły może skorzystać z obowiązujących przepisów prawno – administracyjnych. 

 

 

Rozdział 8 

 

Zasady rekrutacji i przyjęcia do szkoły 
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§ 85. 

 

Nabór do oddziałów dokonywany jest przy współpracy z organem prowadzącym szkołę  

z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji. 

 

§ 86. 

 

Na wniosek lub za zgodą rodziców dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej i poradni psychologiczno - pedagogicznej może zezwolić uczniowi na 

indywidualny program lub tok nauki, wyznaczając nauczyciela - opiekuna. Odmowa 

następuje w drodze decyzji. 

 

§ 87. 

 

1. Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (z orzeczeniem autyzmu,  

zespołu Aspergera lub głębokiej dysleksji) może być – na pisemną prośbę rodziców – 

zwolniony z lekcji języka obcego w jego klasie realizowanego jako dodatkowy. W trakcie 

tych zajęć uczeń przebywa w świetlicy szkolnej. Jeśli zajęcia te odbywają się 

na pierwszych lub ostatnich lekcjach – po pisemnej deklaracji rodziców może on być 

zwalniany do domu / przychodzić później. 

2. W przypadku upośledzenia w stopniu lekkim uczeń nie realizuje nauczania drugiego 

języka obcego. 

 

§ 88. 
(uchylony) 

 

§ 89. 
(uchylony) 

 

§ 90. 

(uchylony) 
 

Przyjęcie do klasy programowo wyższej 
 

§ 91. 
 

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

1) świadectwa klasy programowo niższej; 

2) arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł; 

3) informacji o otrzymanych ocenach w trakcie roku szkolnego i potwierdzonych przez 

szkołę, którą uczeń opuścił oraz opinii wychowawcy; 

4) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej; 

5) zaświadczenia OKE o wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki 

w szkole podstawowej. 

2. Dyrektor ustala egzaminy klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych 

w szkolnym planie nauczania, do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem zajęć 

edukacyjnych z wychowania fizycznego. 

3. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych są uzupełniane na warunkach ustalonych 

przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia. 

4. O przyjęciu ucznia do klasy programowo wyższej decyduje dyrektor szkoły. 

5. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się jako przedmiotu obowiązkowego 

języka obcego (języków obcych) innego niż język obcy (języki obce), którego uczeń uczył 
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się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie 

na zajęcia innego oddziału lub grupy w tej samej szkole, uczeń może: 

1) uczyć się danego języka obcego (języków obcych), wyrównując we własnym zakresie 

braki programowe do końca roku szkolnego; 

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych), którego 

uczył się w poprzedniej szkole. 

6. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego (języków 

obcych) jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. 

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego języka obcego z tej samej lub 

innej szkoły, wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku, gdy dyrektor szkoły nie 

może zapewnić nauczyciela danego języka obcego, nauczyciel wyznaczony przez 

dyrektora innej szkoły. 

 

Postanowienia końcowe i przepisy przejściowe 

 

§ 92. 

 

1. Statut szkoły uchwalony jest na mocy Ustawy o Systemie Oświaty. 

2. Wszelkie regulaminy i przepisy szkolne pozostają w zgodzie z niniejszym Statutem 

Szkoły. 

3. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w szkole i nieuregulowane Statutem Szkoły rozstrzyga 

dyrektor szkoły, organ prowadzący szkołę albo Mazowiecki Kurator Oświaty. 

4. Zmiana (nowelizacja) Statutu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego 

uchwalenia. 

5. Nowelizacja może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych 

przepisów. 

6. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały. 

7. Po każdej nowelizacji dyrektor gimnazjum w terminie 2 tygodni ogłasza tekst 

ujednolicony statutu w formie zarządzenia. 

8. Szkoła prowadzi dokumentację i wydaje świadectwa zgodnie z zarządzeniami 

szczegółowymi w tym zakresie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


