
STATUT 
 

Gimnazjum nr 20 im Księcia Józefa Poniatowskiego 

w Krakowie 
 

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 4/99 z dnia 6.12.1999r. 

 

Podstawa prawna: 

1) Ustawa o systemie oświaty  

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U.nr 61,poz. 624 z późniejszymi zmianami.  

3)Rozporządzenie MENiS z 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych  

(Dz.U. z 2007 r. nr 83 poz. 562 ) z późniejszymi zmianami.  

4) Konwencja praw dziecka (Dz. U. z 1991 r. nr 120 poz. 526, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z dn. 20.11.1989 r.  

5) Rozporządzenie MEN z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. nr 168 poz. 1324 ). 

6) Ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami). 7)Karta 

Nauczyciela z dn. 26. 01.1982 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 97 , poz. 674  

z późniejszymi zmianami). 

 

 

Tekst ujednolicony (ze wszystkimi zmianami dokonanymi w lutym 2017 r.) 
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Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 20 im. Księcia Józefa Poniatowskiego.  

2. Gimnazjum działa w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie. 

3. Siedziba szkoły: 30 - 106 Kraków, ul. Senatorska 35. 

4. Organ prowadzący: Gmina Miejska Kraków. 

5. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Małopolski Kurator Oświaty. 

§ 2 

1. Gimnazjum kształci uczniów na podbudowie sześcioletniej szkoły podstawowej. 

2. Nauka w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się uzyskaniem świadectwa. 

3. Gimnazjum zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie podstaw programowych. 

4. Gimnazjum może współpracować z Poradniami  Psychologiczno – Pedagogicznymi, jak  

i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom  

i rodzicom.  

5. Gimnazjum posiada swój obwód. 

§ 3 

1. Gimnazjum jest jednostką budżetową. 

2. Obsługę finansowo–księgową prowadzi Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18  

w Krakowie. 

3. Gimnazjum może współpracować z organizacjami społecznymi i innymi instytucjami  

w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych. 

Rozdział 2 
Cele i zadania szkoły 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach 

wydanych na jej podstawie. W szczególności winna zapewnić każdemu uczniowi warunki 

niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych 

i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości 

i wolności. 

§ 4 

Cele szkoły: 

1. Umożliwia zdobycie  wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia gimnazjum. 

2. Pomaga absolwentom w dokonaniu świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia. 
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3. Wszechstronnie rozwija osobowość ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych 

zainteresowań, uzdolnień i aspiracji. 

4. Wychowuje w duchu tolerancji, poszanowania godności własnej i drugiego człowieka bez 

względu na jego narodowość, kolor skóry, status społeczny lub poglądy. 

§ 5 

Zadania szkoły: 

1. Kształtuje postawy wychowawcze zgodnie z akceptowanym społecznie programem 

wychowawczym szkoły, przez co: 

1) rozwija w uczniach dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, 

dobra i piękna w świecie tak, by byli przygotowani do rozpoznawania wartości 

moralnych i dokonywania właściwych wyborów; 

2) przygotowuje ich do życia w rodzinie, społeczeństwie i państwie w duchu zachowania 

dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych; 

3) zapoznaje z zasadami zdrowego stylu życia oraz uczy stosowania ich w codziennym 

życiu. 

2. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły: 

1) umożliwiając uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej; 

2) udzielając uczniom wszechstronnej pomocy psychologicznej i pedagogicznej; 

3) organizując opiekę nad uczniami czasowo niepełnosprawnymi uczęszczającymi         

do szkoły; 

4) rozwijając zainteresowania uczniów, umożliwiając realizację indywidualnych 

programów nauczania i indywidualnego toku nauczania; 

5) pomagając uczniom z rodzin zagrożonych w formie opieki pedagogicznej, 

psychologicznej i finansowej w miarę posiadanych środków. 

3. Realizuje program profilaktyki mający na celu: 

1) wzmacnianie czynników chroniących poprzez: 

a) wspomaganie rozwoju uczniów poprzez budowanie pozytywnego obrazu siebie, 

kształcenie umiejętności interpersonalnych oraz sposobów radzenia sobie            

ze stresem, 

b) budowanie wrażliwości, naukę tolerancji i akceptacji, 

c) rozwijanie postaw społecznych, 

d) kształcenie właściwych mechanizmów kontrolujących agresję oraz służących 

rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych, 

e) kształcenie poczucia odpowiedzialności i obowiązku, 

f) kształtowanie zdolności świadomego wyboru oraz podejmowania decyzji, 

g) kształtowanie postaw asertywnych,  

h) systematyczne rozwijanie umiejętności troski o własne zdrowie, 

i) kształtowanie umiejętności organizowania własnej pracy i wypoczynku, 

j) kształtowanie integracji w zespołach uczniowskich, 

k) rozwijanie poczucia sprawstwa, empatii, wrażliwości na krzywdę innych, 

l) dążenie do większej otwartości uczniów i świadomego przeżywania emocji, 

m) poprawę komunikacji w relacjach nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzic, uczeń-uczeń, 

n) dowartościowanie dziecka w oczach rodzica, 

o) podkreślanie wagi więzi emocjonalnych rodzica i dziecka, 

p) wskazywanie dróg wyjścia w trudnych sytuacjach, 

q) przekazywanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy poza szkołą; 
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2) eliminację i redukcję czynników ryzyka poprzez: 

a) uświadomienie uczniom, czym jest uzależnienie, 

b) dostarczenie informacji o szkodliwości palenia papierosów i zażywania substancji 

psychoaktywnych ( alkoholu, narkotyków, leków), 

c) wyposażenie uczniów w wiedzę dotyczącą skutków podejmowania wczesnej 

aktywności seksualnej, 

d) uwrażliwienie uczniów na różne przejawy przemocy w codziennym życiu, 

e) dostarczenie wiedzy na temat prawnych konsekwencji zachowań agresywnych  

i przestępczych. 

4. Organizuje naukę religii i etyki na życzenie rodziców. 

5. Zapewnia bezpieczeństwo wszystkim uczniom podczas zajęć programowych. 

6. Sprawuje opiekę nad uczniami pozostającymi w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. 

7. Stwarza warunki do działania wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,  

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

8. Uczniowie biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.  

1) projekt jest zespołowym, planowym działaniem uczniów mającym na celu 

rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod; 

2) zakres tematyczny projektu może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub wykraczać poza te treści; 

3) projekt jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje 

następujące działania: 

a) wybranie tematu projektu, 

b) określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji, 

c) wykonanie zaplanowanych działań, 

d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu, 

4) szczegółowe warunki realizacji projektu określa Dyrektor w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną; 

5) kryteria oceniania zachowania ucznia uwzględniają udział ucznia w realizacji 

projektu; 

6) wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą 

realizować projekt, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów)  

o warunkach realizacji projektu; 

7) informacje o udziale ucznia w realizacji projektu oraz temat projektu wpisuje się na 

świadectwie ukończenia gimnazjum; 

8) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia  

w realizacji projektu Dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji projektu. W takiej 

sytuacji na świadectwie ukończenia szkoły w miejscu przeznaczonym na wpisanie 

informacji o udziale ucznia w realizacji projektu wpisuje się zwolniony (zwolniona). 

9. Korzystanie przez uczniów z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych 

odbywa się na podstawie Wewnątrzszkolnego Regulaminu korzystania z bezpłatnych 

podręczników i materiałów edukacyjnych.  

§ 6 

Cele i zadania szkoły są realizowane w następujących formach: 

1) lekcje  i zajęcia pedagogizujące; 

2) wyjścia i wycieczki; 

3) zawody i obozy sportowe; 



 7 

4) warsztaty psychologiczne; 

5) pogadanki, prelekcje w ramach rad szkoleniowych (grono pedagogiczne), zebrania 

rodziców (rodzice); 

6) spektakle teatralne; 

7) wystawy prac uczniów i programy słowno – muzyczne; 

8)  koła zainteresowań; 

9) rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami; 

10) pomoc materialna (współpraca z MOPS i Radą Rodziców); 

11) imprezy okolicznościowe; 

12) projekt edukacyjny. 

 

Rozdział 3 
Organizacja pracy szkoły 

§ 7 

  
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy w sprawie 

organizacji roku szkolnego. 

2. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy.  

3. Pierwszy okres kończy się klasyfikacją śródroczną. 

4. Drugi okres rozpoczyna się następnego dnia po podjęciu przez Radę Pedagogiczną 

uchwały w sprawie wyników klasyfikacji uczniów. Podsumowaniem drugiego okresu jest 

klasyfikacja roczna, która rozpoczyna się nie później niż na tydzień przed zebraniem 

Klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, a kończy  w dniu 31 sierpnia danego roku 

szkolnego. 

§ 8 

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

arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez Dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego 

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

kwietnia i zatwierdzony przez organ prowadzący do 30 maja każdego roku.  

§ 9 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć precyzuje tygodniowy 

rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza 

organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

§ 10 

1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział. 

2. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu dalej „wychowawcą”. 

3. Dla  zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca 

prowadzi oddział przez cały etap edukacyjny. 
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4. W szczególnym, uzasadnionym  przypadku nauczyciel – wychowawca może zwrócić się 

do Dyrektora szkoły o zwolnienie go z pełnienia obowiązków wychowawcy 

powierzonego mu oddziału.  

5. W razie dłuższej nieobecności wychowawcy – Dyrektor szkoły powierza innemu 

nauczycielowi opiekę nad oddziałem. 

6. W miarę możliwości, nauczyciel, który prowadził wychowawstwo oddziału przez 3 lata  

(oddziały I – III) może być zwolniony z pełnienia tych obowiązków przez okres jednego 

roku. 

§ 11 

1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na 

zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia 

ćwiczeń, w tym laboratoryjnych. 

2. Zasady podziału na grupy regulują odrębne przepisy.  

3. Godziny do dyspozycji Dyrektora wynikają z odrębnych przepisów. 

 § 12  

1.  Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są  w grupach, oddzielnie dla dziewcząt 

i chłopców liczących od 12 do 26 uczniów. Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców wskazuje formę 

realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego spośród niżej wymienionych: 

1) zajęcia sportowe i rekreacyjne; 

2) gry i zabawy ruchowe; 

3) zajęcia korekcyjno-wyrównawcze; 

4) aktywne formy turystyki; 

5) imprezy rekreacyjne i rozgrywki sportowe; 

6) udział w szkoleniach młodzieżowych organizatorów sportu i sędziów sportowych; 

7) uczestnictwo w ważnych dla środowiska wydarzeniach sportowych. 

§ 13 

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.  

2. Dyrektor szkoły w szczególnych przypadkach ma możliwość skrócenia lekcji i przerw. 

3. W dzienniku lekcyjnym nieobecność ucznia na lekcji spowodowaną jego uczestnictwem 

w zawodach, konkursach, pełnieniem dyżurów szkolnych itp. odnotowuje się wpisując 

słownie tę przyczynę. Ucznia zalicza się wtedy do obecnych na zajęciach . 

§ 14 

1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań, zespoły wyrównawcze oraz zajęcia 

nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem oddziałowo–lekcyjnym 

w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, a także w innych formach np. wycieczek 

i wyjazdów oraz wypoczynku śródrocznego dzieci. 

2. Zajęcia o których mowa w ust. 1 są organizowane w ramach posiadanych środków 

finansowych. 

3. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych 

finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 10 uczniów.  

4. Liczba uczestników zespołów wyrównawczych winna wynosić do 12 uczniów. 
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5. W razie braku środków finansowych z budżetu, szkoła może odpłatnie organizować 

zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez jej nauczycieli jak i instruktorów z zewnątrz, 

wtedy o liczebności grupy decyduje nauczyciel prowadzący, a umowę z nim spisuje Rada 

Rodziców lub instytucja prowadząca te zajęcia. 

6. W celu wyrównania szans edukacyjnych dla uczniów pierwszych oddziałów (w razie 

potrzeby i w miarę posiadanych środków) istnieje możliwość dodania jednej godziny 

w tych oddziałach na zajęcia wyrównawcze. 

 

§15 

 

1. Gimnazjum prowadzi bibliotekę szkolną będącą pracownią szkolną, służącą realizacji 

potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno–wychowawczych szkoły, 

doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej 

wśród rodziców. 

 

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Gimnazjum oraz 

rodzice, na zasadach określonych w regulaminie pracy biblioteki. 

 

3. Biblioteka winna umożliwić: 

1) gromadzenie, w uzgodnieniu z nauczycielami przedmiotów, pozycji niezbędnych do 

realizacji procesu nauczania; 

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie przez bibliotekę; 

3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo–informacyjnego uczniów. 

 

 

4. Do zadań i obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności: 

1) praca pedagogiczna: udostępnianie książek i innych źródeł informacji, udzielanie 

informacji, tworzenie warunków do poszukiwania porządkownia i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią 

informacyjną, poradnictwo w doborze lektury, rozbudzanie i rozwijanie 

indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie nawyku 

czytania i uczenia się, organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość 

kulturową i społeczną, przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako 

użytkowników informacji przy udziale wychowawców i nauczycieli różnych 

przedmiotów, indywidualne kontakty z uczniami zdolnymi, ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi itp., współpraca z uczniami,  nauczycielami, rodzicami oraz 

innymi bibliotekami w prowadzeniu różnych form upowszechniania czytelnictwa,  

pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno 

wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji, informowanie 

nauczycieli wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów; 

2) praca organizacyjno–techniczna: gromadzenie i aktualizowanie zbiorów, ewidencja         

i opracowanie zbiorów, selekcja zbiorów, prace związane z planowaniem                         

i  sprawozdawczością (roczne plany pracy i sprawozdania, statystyka czytelnictwa 

dzienna, miesięczna, semestralna, roczna), prowadzenie dokumentacji bibliotecznej; 

3) inne obowiązki i uprawnienia: odpowiedzialność za stan i wykorzystanie zbiorów        

w tym podręczników, uzgodnienie stanu majątkowego z księgowością, współdziałanie     

z nauczycielami i wychowawcami, współpraca z uczniami, współpraca z Radą 

Rodziców, współpraca z innymi bibliotekami, opieka nad czytelnią multimedialną. 



 10 

§ 16 

 

1.  Szkolne pracownie komputerowe służą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 

dydaktyczno–wychowawczych szkoły oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli. 

§ 17 

1. W gimnazjum działa Szkolna Komisja Wychowawcza interweniująca w sytuacjach 

problemowych. 

2. W jej skład wchodzą: 

1) przedstawiciel dyrekcji; 

2) pedagog; 

3) wychowawca; 

4) rodzice lub opiekunowie prawni dziecka sprawiającego kłopoty wychowawcze. 

3. Komisja zbiera się w miarę potrzeb, na wniosek wychowawcy oddziału lub pedagoga 

szkolnego, wspólnie ustalając jednolite formy działania szkoły i domu. 

4. Rodzice zobowiązani są stawić się  na posiedzenie Szkolnej Komisji Wychowawczej 

w wyznaczonym terminie. 

§ 18 

Szkoła zapewnia uczniom bezpieczny pobyt na jej terenie. 

1. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie wszystkich zajęć odpowiada nauczyciel prowadzący 

te zajęcia. 

2. W czasie przerw międzylekcyjnych uczniowie opuszczają sale lekcyjne, które są 

zamykane, a za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają dyżurujący na korytarzach 

nauczyciele. 

3. W okresie wiosenno-letnim, w pogodne dni uczniowie w czasie wyznaczonych przerw 

mogą przebywać na wyznaczonym terenie przyszkolnym, a nad ich bezpieczeństwem 

czuwają nauczyciele dyżurujący na tym terenie. 

4. Funkcjonuje monitoring zewnętrzny i wewnętrzny. 

5. Prowadzi się ścisłą kontrolę i rejestrację osób wchodzących i wychodzących ze szkoły. 

6. W przypadku złego samopoczucia ucznia w szkole lub wypadku losowego wychowawca, 

pedagog lub Dyrektor szkoły kontaktuje się z rodzicami lub opiekunami prawnymi  

i w razie potrzeby służbami medycznymi. Uczeń opuszcza szkołę pod opieką rodzica, 

prawnego opiekuna lub pracownika szkoły. 

§ 19 

Zasady organizacji imprez pozaszkolnych i wycieczek 

1. W szkole prowadzona jest działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki w ramach 

zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w następujących formach: 

1) wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu 

uzupełnienia obowiązkowego programu nauczania w ramach zajęć edukacyjnych; 

2) wycieczki krajoznawczo – turystyczne; 

3) konkursy, turnieje, zawody, rajdy; 

4) turystyka kwalifikowana: obozy wędrowne, obozy narciarskie. 

2. Organizowanie przez szkołę imprez i wycieczek, o których mowa w ust.1 ma na celu: 

1) poznanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii; 
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2) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego 

i kulturalnego; 

3) wspomaganie rodziny w procesie wychowania; 

4) upowszechnienie wśród młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz 

umiejętności korzystania z zasobów przyrody; 

5) podnoszenie sprawności fizycznej i poprawę stanu zdrowia młodzieży; 

6) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku; 

7) przeciwdziałanie patologii społecznej; 

8) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. 

3. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań 

i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej. 

4. Pogram wycieczki lub imprezy, listę uczniów, liczbę opiekunów zatwierdza Dyrektor 

szkoły na podstawie karty wycieczki lub imprezy. 

5. Wycieczka lub impreza musi być należycie przygotowana pod względem programowym 

i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie: celu , 

trasy, zwiedzanych obiektów, harmonogramu i regulaminu. 

6. Warunkiem uczestnictwa w wycieczce jest potwierdzone podpisem zaakceptowanie 

przez ucznia i jego rodziców obowiązującego w szkole Regulaminu wyjazdów. 

7. Kierownikiem wycieczki może być nauczyciel zatrudniony w szkole, który jest 

odpowiedzialny za jej organizację i przebieg. 

8. Rolę opiekuna wycieczki może pełnić nauczyciel lub osoba pełnoletnia - po 

uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły i podpisaniu stosownych dokumentów. 

9. Nauczyciel i opiekun są odpowiedzialni za bezpieczeństwo młodzieży od momentu 

rozpoczęcia do zakończenia wycieczki lub imprezy. 

10. Imprezy pozaszkolne i wycieczki rozpoczynają się i kończą przed budynkiem szkoły. 

11. Udział uczniów w wycieczce lub imprezie (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających 

się w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodziców (opiekunów), którzy 

pokrywają koszty związane z udziałem ich dziecka w imprezie. 

12. Przy wyjściu z uczniami poza teren szkoły w obrębie Krakowa na wycieczki 

przedmiotowe lub krajoznawczo – turystyczne powinien być zapewniony przynajmniej 

jeden opiekun dla grupy do 30 uczniów; w przypadku konieczności korzystania 

z miejskich środków lokomocji minimum dwóch opiekunów dla grupy do 30 uczniów. 

13. Przy wyjeździe z uczniami poza Kraków powinien być zapewniony jeden opiekun dla 

grupy do 15 uczniów.  

14. Przy wyjeździe na wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, leżących na 

obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000m 

n.p.m. wymagany jest udział górskiego przewodnika turystyki i opieka minimum 

jednego opiekuna na grupę do 10 uczniów. 

15. Opiekunowie wycieczek i imprez zobowiązani są sprawdzić stan liczbowy uczniów 

przed rozpoczęciem wycieczki (imprezy) oraz przed wyruszeniem z każdego miejsca 

pobytu, jak również po przybyciu do punktu docelowego. 

16. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych np. burzy, śnieżycy, 

gołoledzi, wycieczka lub impreza powinna być odwołana lub przesunięta w czasie. 

17. Uczestnicy wycieczek i imprez muszą być objęci ubezpieczeniem od następstw 

nieszczęśliwych wypadków.  

18. Imprezy i wycieczki mogą być organizowane również w soboty i niedziele. 

19. Koszty związane z działalnością szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym 

koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia opiekunów wycieczek (imprez) mogą 

być finansowane ze środków pozabudżetowych, a w szczególności: 

1) z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce (imprezie); 
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2) ze środków pochodzących z działalności Samorządu Uczniowskiego; 

3) ze środków przekazanych przez Radę Rodziców lub osoby fizyczne. 

 

§ 20 

Praktyki studenckie 

1. W szkole odbywają się praktyki studenckie. 

2. Praktyki odbywają się zgodnie z programem i regulaminem ustalonym przez władze 

uczelni. 

3. Studenci odbywają praktyki pod kierunkiem nauczycieli mianowanych lub 

dyplomowanych. 

4. Po uzyskaniu zgody nauczyciela zwracają się o zgodę na odbycie praktyki                 

do Dyrektora szkoły przedstawiając program praktyk. 

5. Student przedstawia opiekunowi regulamin praktyk do zapoznania się i akceptacji. 

6. Student podejmując praktykę w naszej szkole zobowiązany jest do zapoznania się  

i przestrzegania wymogów zawartych w Statucie szkoły oraz przedstawionych przez 

opiekuna praktyk. 

7. Student ponosi odpowiedzialność materialną za przygotowywane do lekcji i używane 

pomoce dydaktyczne. 

8. Student ma możliwość odpłatnego kserowania materiałów. 

Rozdział 4 
Organy szkoły 

§ 21 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor szkoły, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Krakowa; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Samorząd Uczniowski; 

4) Rada Rodziców. 

2. Możliwe jest również utworzenie Rady Szkoły, której kompetencje zostaną ustalone na 

zasadach odrębnych, a jeśli nie zostanie ona utworzona, zadania Rady Szkoły wykonuje 

Rada Pedagogiczna. 

§ 22 

Dyrektor szkoły 

1. Jednoosobowo reprezentuje placówkę na zewnątrz i w ramach tej reprezentacji, jest 

uprawniony do dysponowania środkami finansowymi szkoły, w tym do zaciągania 

zobowiązań w imieniu i na rzecz szkoły, do wysokości środków finansowych 

pozostających w dyspozycji jednostki ,zgodnie z jej rocznym planem finansowym, 

z zachowaniem przeznaczenia powyższych środków wynikającego z postanowień 

powyższego planu. 

2. Sprawuje nadzór pedagogiczny. 
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3. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju. 

4. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 

praktyk pedagogicznych. 

5. Odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów gimnazjalnych 

przeprowadzanych w szkole jako przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

6. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji. 

7. Odpowiada za opracowanie rocznych planów finansowych szkoły i ich zatwierdzenie  

w terminie poprzedzającym okres ich obowiązywania. 

1) W razie zastrzeżenia sobie, na mocy odrębnych przepisów, przez organ prowadzący 

szkołę prawa zatwierdzania rocznych planów finansowych szkoły przez organy 

wykonawcze organu prowadzącego szkołę, Dyrektor odpowiada za terminowe 

przedłożenie projektu rocznego planu finansowego tym organom do zatwierdzenia; 

2) W razie korzystania przez szkołę z obsługi świadczonej przez powołane na mocy 

odrębnych przepisów jednostki obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkoły, 

jednostki te mogą udzielać pomocy Dyrektorowi szkoły w opracowaniu projektu 

rocznego planu finansowego. Za sporządzenie planu lub projektu planu, o którym 

mowa w pkt1, wyłączną odpowiedzialność ponosi jej Dyrektor; 

3) Zasady przewidziane w pkt 1,2 stosuje się odpowiednio do wprowadzania zmian 

w rocznym planie finansowym szkoły. 

8. Jest przełożonym  dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących 

nauczycielami. 

9. W szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły; 

3) występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły; 

10. Współpracuje ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

11.  W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z  działającymi na terenie szkoły organami. 

12.  Opracowuje arkusz organizacyjny gimnazjum i przedkłada do zatwierdzenia Dyrektorowi 

Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. 

13. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom  

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 

14. Tworzy komisje wychowawcze, komisje przedmiotowe lub inne komisje problemowo-

zadaniowe. Pracą komisji kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora. 

15. Podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami 

na terenie szkoły. 

16. Przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne 

wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje  

o działalności szkoły. 

17. Dyrektor szkoły umożliwia osobom upoważnionym przez dyrektora Komisji Centralnej 

lub dyrektora właściwej komisji okręgowej przeprowadzenie na terenie szkoły 

standaryzacji propozycji pytań, zadań i testów oraz ich zestawów do przeprowadzenia 

egzaminu gimnazjalnego. 
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§ 23 

Rada Pedagogiczna 

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum 

oraz Dyrektor szkoły. 

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor. 

3. Kompetencje Rady Pedagogicznej: 

1) stanowiące: 

a) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

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

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

e) uchwalanie regulaminu swojej działalności, 

f) uchwalanie programu wychowawczego i programu profilaktyki w porozumieniu  

z Radą Rodziców i po zasięgnięciu opinii Rady Uczniowskiej, 

g) uchwalanie Statutu Szkoły do czasu powołania Rady Szkoły, 

h) podejmowanie uchwał upoważniających Dyrektora do występowania z wnioskiem 

do Małopolskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, 

i)  ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły, 

2) opiniujące: 

a) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych, 

b) projekt planu finansowego szkoły, 

c) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień, 

d) przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora szkoły, 

e) powierzenie lub odwołanie nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora , 

f) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć  

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

g) pracę Dyrektora do oceny jego pracy, do czasu powołania Rady Szkoły, 

3) ponadto Rada Pedagogiczna : 

a) wyraża zgodę na egzaminy klasyfikacyjne ucznia nieklasyfikowanego z przyczyn 

nieusprawiedliwionych, 

b) może wystąpić z umotywowanym wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze 

stanowiska Dyrektora lub wicedyrektora; organ uprawniony do odwołania jest 

obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego 

wyniku w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku, 

c) podejmuje uchwały w sprawie wprowadzenia innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych. 

4. Organizacja Rady Pedagogicznej: 

1) komisje wychowawców; 

2) komisje przedmiotowe; 

3) komisje nauczycieli oddziałów; 

4) komisja do spraw zasad wewnątrzszkolnego oceniania; 

5) komisja do spraw Statutu szkoły; 

6) komisja do spraw promocji szkoły. 

5. Kompetencje i zadania poszczególnych komisji Rady Pedagogicznej: 
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1) Przewodniczący : 

a) przygotowuje i prowadzi zebrania Rady oraz zawiadamia o terminie i porządku 

zebrania członków Rady, 

b) przedstawia Radzie wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, 

c) przedstawia informacje o działalności szkoły, 

d) przygotowuje projekty uchwał, 

e) podpisuje uchwały Rady, 

f) przesyła uchwały Rady w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty, 

g) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa; o wstrzymaniu 

wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę 

oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny; organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami 

prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę; 

rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne, 

h) powołuje komisje zadaniowe. 

2) Komisja wychowawców  : 

a) opracowuje i dokonuje ewaluacji planów wychowawczych dla poszczególnych 

poziomów ,  

b) planuje organizację imprez wewnątrzszkolnych,  

c) wnioskuje o dokonanie zmian w programie wychowawczym szkoły, 

3) Komisja przedmiotowa opracowuje: 

a) plan pracy komisji, 

b) szczegółowe kryteria ocen z poszczególnych przedmiotów, 

c) wzory testów do badań wyników nauczania i testów kompetencji, 

d) zestawy pytań do egzaminów sprawdzających, klasyfikacyjnych i poprawkowych 

z poszczególnych przedmiotów, 

e) plany dydaktyczne  z poszczególnych przedmiotów uwzględniając korelacje 

międzyprzedmiotowe; 

4) Komisja nauczycieli oddziału pod przewodnictwem wychowawcy : 

a) ustala i modyfikuje w miarę potrzeb zestaw programów realizowanych 

w oddziale, 

b) analizuje sytuację zdrowotną i psycho-społeczną każdego ucznia, 

c) wypracowuje metody oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych skutecznych 

wobec poszczególnych uczniów i uwzględniających ich możliwości intelektualne  

i stan zdrowia, 

d) wnioskuje do pedagoga szkolnego o objęcie opieką psychologiczną lub 

pedagogiczną uczniów, 

e) konsultuje śródroczne i roczne oceny zachowania, 

f) wnioskuje do Dyrektora o nagrody i kary statutowe dla uczniów, 

5) Komisja do spraw zasad wewnątrzszkolnego oceniania opracowuje i ewaluuje te 

zasady w oparciu o aktualne rozporządzenia MEN oraz wnioski wynikające 

z ewaluacji; 

6) Komisja do spraw Statutu szkoły opracowuje i ewaluuje Statut  w oparciu o aktualnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

6. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na 

zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich 

rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 
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§ 24 

Samorząd Uczniowski 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski . 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum. 

3. Samorząd Uczniowski wybiera swoich przedstawicieli zwanych Radą Uczniowską. 

4. Zasady wybierania i działania Rady Uczniowskiej określa Regulamin Rady Uczniowskiej 

uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, zgodnym       

ze Statutem szkoły. 

5. Samorząd uczniowski za pośrednictwem Rady Uczniowskiej może przedstawiać Radzie 

Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich 

sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji praw ucznia . 

6. Obowiązki  Samorządu Uczniowskiego: 

1) corocznie opracowuje plan pracy zgodny z programem szkoły; 

2) dba o honor szkoły i godnie reprezentuje ją na zewnątrz; 

3) na zakończenie roku szkolnego zdaje sprawozdanie ze swojej działalności opiekunom, 

Dyrekcji i całej społeczności szkoły; 

4) w ciągu roku szkolnego prowadzi rozliczenia finansowe ze swej działalności 

gospodarczej (opiekun Rady Uczniowskiej przy pomocy skarbnika); 

5) jako współgospodarz dba o porządek na terenie szkoły i terenie przyszkolnym; 

6) w przypadku zniszczenia mienia szkoły przez uczniów, partycypuje w kosztach ich 

usunięcia. 

7. Prawa Samorządu Uczniowskiego: 

1) redaguje i wydaje gazetkę szkolną; 

2) organizuje życie szkoły zgodnie z planem pracy w danym roku szkolnym; 

3) organizuje działalność kulturalną, oświatową, sportową, rozrywkową oraz 

charytatywną zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi 

w porozumieniu z opiekunem Rady Uczniowskiej i Dyrektorem szkoły; 

4) zaproszeni przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego mogą uczestniczyć 

w spotkaniach okolicznościowych i posiedzeniach Rady Pedagogicznej dotyczących 

spraw ogółu uczniów; 

5) w przypadku zaistnienia sporów uczniowie– nauczyciele, uczniowie– uczniowie, mają 

prawo skorzystać z pomocy wybranego rzecznika praw uczniów. Mają również 

możliwość skorzystania z mediacji nadzorowanych przez pedagoga szkolnego. 

6) Rada uczniowska spośród swoich członków w drodze jawnego głosowania wybiera 

Rzecznika praw ucznia. 

7) Do zadań Rzecznika praw ucznia należy : 

 przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole 

 znajomość Statutu szkoły 

 przyjmowania skarg i wniosków uczniów na temat łamania ich praw 

 wspieranie działań Samorządu uczniowskiego 

 informowanie uczniów o przysługujących im prawach 

 reprezentowanie szkoły na zewnątrz w sprawach dotyczących przestrzegania 

praw ucznia 

 pomoc w rozwiązywaniu sporów. 

8) Rzecznik praw ucznia ma prawo do odstąpienia od podjęcia interwencji. 
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§ 25 

Rada Rodziców 

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

2. Rada Rodziców uchwala regulamin działalności, który nie może być sprzeczny ze 

Statutem gimnazjum, w którym określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy oraz 

szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad  oddziałów oraz przedstawicieli tych 

rad do Rady Rodziców szkoły. 

3. Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców: 

1) Do momentu ukonstytuowania się nowej Rady Rodziców zarządza Rada Rodziców 

poprzedniej kadencji; 

2) Na pierwszym wrześniowym zebraniu dla rodziców rodzice każdego oddziału 

wybierają spośród siebie trzyosobową Radę Oddziału. Następnie w tajnym 

głosowaniu wybierają jedną osobę, która będzie reprezentować oddział w Radzie 

Rodziców; 

3) Rada Rodziców będzie liczyła tylu członków ile oddziałów liczy gimnazjum. 

4. Zadania i kompetencje Rady Rodziców: 

1) Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły 

z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły; 

2) Uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy i program 

profilaktyki; 

3) Opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania; 

4) Opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły; 

5) Pomaga w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły; 

6) Współpracuje ze środowiskiem lokalnym; 

7) Udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu, organizacjom młodzieżowym 

działającym w szkole; 

8) Deleguje swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora 

szkoły; 

9) W celu wspierania działalności statutowej gimnazjum Rada Rodziców może 

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek  rodziców oraz innych źródeł; 

10)  Zasady wydatkowania tego funduszu Rada Rodziców określa regulaminem, o którym 

mowa w ust.2. 

§ 26 

Zasady współdziałania organów gimnazjum 

1. Za współdziałanie organów szkoły odpowiedzialny jest Dyrektor. 

2. Organy współpracują ze sobą w sprawach wychowania, opieki, kształcenia i profilaktyki. 

3. Celem współdziałania jest porozumiewanie się i przepływ informacji o planowanych 

działaniach i decyzjach służących dobru dziecka. 

4. Organy szkoły są zobowiązane do pełnej zaufania i szczerości współpracy                      

we wzajemnych kontaktach. 

5. Tryb rozstrzygania sporów między organami: 

1) w przypadku sporu między organami Dyrektor powołuje Komisję Rozjemczą zwaną 

dalej „Komisją”, w skład której wchodzą rzecznicy obu stron oraz mąż zaufania jako 

rozjemca w sprawie; przy czym obie strony muszą go zaakceptować; 
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2) na podstawie dokumentów oraz rozmowy wyjaśniającej, przeprowadzonej 

ze stronami, Komisja na swym zebraniu zapoznaje się z istotą sporu; 

3) spór powinien być rozwiązany na terenie szkoły; 

4) Komisja rozstrzyga spór w głosowaniu tajnym ; 

5) od decyzji Komisji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do Organu 

Prowadzącego lub Małopolskiego Kuratora Oświaty, w zależności od istoty sporu; 

6) jeżeli stroną jest Dyrektor, Komisję  powołuje Rada Pedagogiczna i Komisja postępuje 

j.w.; 

7) Spory pomiędzy nauczycielem a uczniem: 

a) rozwiązuje wychowawca, 

b) jeżeli konflikt dotyczy wychowawcy to rozwiązuje go Dyrektor, 

c) w przypadku nie rozwiązania sporu nauczyciel-uczeń, na wniosek 

wychowawcy, pedagog szkolny w ciągu tygodnia powołuje komisję 

w składzie:  

 pedagog szkolny – przewodniczący, 

 rzecznik praw ucznia – członek, 

 wybrany przez Dyrektora nauczyciel – członek. 

Rozdział 5 
Uczniowie szkoły 

§ 27 

Każdy uczeń ma obowiązek: 

1. Dbać o honor i tradycje Szkoły. 

2. Szanować symbole narodowe i szkolne. 

3. Godnie reprezentować szkołę na zewnątrz. 

4. Postępować zgodnie z przepisami prawa. 

5. Uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych. 

6. Przygotowywać się do zajęć edukacyjnych przez : 

1) odrabianie zadań domowych; 

2) opanowanie materiału omówionego podczas lekcji; 

3) przygotowywanie się do sprawdzianów i kartkówek; 

4) prowadzenie zeszytu przedmiotowego – notatki z lekcji ćwiczenia i zadania; 

5) przynoszenie wymaganych materiałów na przedmioty artystyczne i stroju sportowego 

na lekcje wychowania sportowego; 

6) nadrabianie zaległości spowodowanych nieobecnością w szkole; 

7) przynoszenie i korzystanie z podręczników. 

7. Właściwie zachowywać się na zajęciach: 

1) wykonywać polecenia nauczyciela;  

2) nie przeszkadzać w prowadzeniu zajęć; 

3) być aktywnym i uważnym podczas zajęć lekcyjnych; 

4) kulturalnie i z szacunkiem odnosić się do nauczyciela i rówieśników. 

8. Nie używać telefonów komórkowych oraz innych urządzeń rejestrujących 

i odtwarzających dźwięk i obraz podczas zajęć edukacyjnych. Urządzenia te mają być 

wyłączone i schowane. W razie złamania powyższego zakazu uczeń musi oddać 

wyłączone urządzenie nauczycielowi, który zatrzymuje je do końca lekcji. 
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9. Przestrzegać zakazu fotografowania i nagrywania na terenie szkoły. 

10. W przypadku brania udziału w etapach szkolnych konkursów przedmiotowych, 

artystycznych i sportowych uczestniczyć w lekcjach, które odbywają się w dniu konkursu 

przed i po jego zakończeniu. 

11. W przypadku nieobecności w szkole w ciągu 1 tygodnia od powrotu do szkoły, 

przedstawić wychowawcy pisemne usprawiedliwienie od rodziców zawierające powód 

nieobecności. 

12. Przestrzegać  zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, innych 

pracowników szkoły oraz wszystkich ludzi. 

13. Być odpowiedzialnym za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój. 

14. Dbać o wspólne dobro i porządek w szkole. 

15. Przebywać w  bibliotece szkolnej w czasie nieuczestniczenia w przedmiotach 

nadobowiązkowych. 

16. Przestrzegać zarządzeń Dyrektora szkoły. 

17. Przebywać w budynku szkolnym w czasie trwania zajęć lekcyjnych i przerw od momentu 

rozpoczęcia do zakończenia zajęć edukacyjnych, za wyjątkiem tych przerw, kiedy 

dozwolone jest przebywanie na terenie przyszkolnym.  

18. Przedstawić pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) w dzienniczku ucznia, aby 

być zwolnionym z części zajęć edukacyjnych w danym dniu. Prośba ta musi zawierać 

powód zwolnienia ucznia, zapis o wzięciu odpowiedzialności rodziców (prawnych 

opiekunów) za bezpieczeństwo ucznia i być potwierdzona podpisem wychowawcy.  

W przypadku nieobecności wychowawcy podpisem pedagoga lub Dyrektora. 

19. Nosić dzienniczek oraz legitymację.  

20. Nosić obuwie zamienne. 

21. Nosić strój szkolny codzienny:  

Codzienny strój szkolny jest czysty, ma dowolne kolory i są to: bluza , podkoszulek, 

koszulka lub sweter z rękawem krótkim bądź długim, nie obnażające ciała i zakrywające 

biodra. Do tego spodnie, spódnica lub spodenki nie krótsze niż do kolan, bez oznak 

przynależności do grup nieformalnych. 

22. Nie stosować ozdób rażących i niebezpiecznych oraz świadczących o przynależności      

do grup nieformalnych. 

23. Nosić strój galowy: 

1) dziewczęta  

a) biała bluzka z kołnierzykiem, 

b) granatowy krawat z logo szkoły, 

c) czarna gładka spódnica nie krótsza niż do kolan, czarne eleganckie długie spodnie; 

2) chłopcy 

a) biała koszula z kołnierzykiem, 

b) granatowy krawat z logo szkoły, 

c) czarne eleganckie długie spodnie. 

24. Nosić na  lekcje wychowania fizycznego strój i obuwie sportowe. 

25. Szanować bezpieczeństwo własne i cudze (zabrania się wnoszenia na teren szkoły 

przedmiotów będących zagrożeniem dla życia i zdrowia oraz substancji toksycznych, 

psychoaktywnych, żrących, cuchnących, łatwopalnych i wybuchowych). 
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§ 28 

Uczeń ma prawo do: 

1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnego z zasadami higieny pracy 

umysłowej. 

2. Opieki wychowawczej i warunków zapewniających mu bezpieczeństwo i ochronę przed 

przemocą fizyczną bądź psychiczną oraz do ochrony i poszanowania jego godności. 

3. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły oraz 

wyznawanej religii, jeżeli nie narusza to dobra innych osób. 

4. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez  uczestnictwo w zajęciach 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz aktywności kształtującej postawę społeczną. 

5. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów 

w nauce. 

6. Znajomości programu nauczania na dany rok szkolny wraz z wykazem lektur, 

poszerzających i pogłębiających jego treści. 

7. Korzystania z pomocy uczącego w uzyskiwaniu dodatkowych informacji na tematy 

budzące szczególne zainteresowanie. 

8. Korzystania z dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości 

psychofizycznych uczniów. 

9. Korzystania z poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego i zawodowego prowadzonego 

w formie: 

1) spotkań z  pedagogiem szkolnym; 

2) konsultacji w poradni psychologiczno-pedagogicznej, na które kieruje pedagog 

szkolny na wniosek nauczyciela uczącego, wychowawcy lub rodziców (opiekunów 

prawnych);  

3) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia. Zajęcia te organizują i prowadzą 

wychowawcy oraz pedagog szkolny w formie: 

a) lekcji wychowawczych, 

b) warsztatów psychologicznych, 

c) spotkań z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych, 

d) udziału w targach edukacyjnych. 

10. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych oraz księgozbioru 

podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych. 

11. Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową i zrzeszanie się 

w organizacjach uczniowskich działających w szkole. 

12. Korzystania z dodatkowej  pomocy każdego uczącego po wcześniejszym ustaleniu 

spotkania. 

13. W przypadku naruszenia praw ucznia, może on złożyć pisemną skargę do Dyrektora 

szkoły w terminie do 3 dni od zaistnienia takiej sytuacji. Dyrektor ma obowiązek 

rozpatrzenia skargi i udzielenia odpowiedzi w ciągu 2 tygodni. 

14. Umożliwienia realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia 

szkoły w skróconym czasie w przypadku szczególnych uzdolnień. 
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§ 29 

Nagrody: 

1. Społeczność szkolna nagradza za:  

1) bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie; 

2) wzorową postawę; 

3) wybitne osiągnięcia; 

4) udział w konkursach przedmiotowych na szczeblu rejonowym i wojewódzkim; 

5) indywidualne i zbiorowe osiągnięcia sportowe. 

2. Nagroda przyznawana jest w formie: 

1) ustnej pochwały  wychowawcy, nauczyciela na forum oddziału; 

2) wyróżnienia Dyrektora na apelu; 

3) dyplomu uznania; 

4) listu pochwalnego dla rodziców; 

5) upominku rzeczowego. 

 

3. Procedury nagradzania uczniów.  

 

Lp Rodzaje osiągnięć Rodzaj nagrody 
Kto i w jakiej formie informuje 
o nagrodzie 

1. 
Reprezentowanie szkoły na zawodach 
sportowych 

Dyplom uznania, nagroda rzeczowa  
Organizator 
Dyrektor szkoły 

2. Wzorowa ocena zachowania Pochwała ustna wychowawcy 
Wychowawca poprzez zapis 
w dzienniku 

3. Średnia ocen = co najmniej 4,75 Pochwała ustna wychowawcy 
Wychowawca poprzez zapis 
w dzienniku 

4. 
Wzorowe zachowanie i średnia co najmniej 
4.75  

List pochwalny, nagroda rzeczowa, 
informacja na stronie internetowej 
szkoły. 
Wpis do "Złotej księgi" na koniec 
roku szkolnego 

Wychowawca na zebraniu 
z rodzicami 
 
Dyrektor szkoły 

5. 
Praca społeczna na rzecz oddziału, szkoły, 
środowiska 

Informacja na stronie www, 
wyróżnienie  Dyrektora szkoły na 
apelu 

Wychowawca poprzez zapis 
w dzienniku  

6. Pomoc koleżeńska Pochwała ustna wychowawcy 
Wychowawca poprzez zapis 
w dzienniku 

7 
Udział w finałach szkolnych konkursów 
przedmiotowych 

Nagroda rzeczowa Dyrektor szkoły  

 

4. Wszystkie nagrody wychowawca oddziału wpisuje do dziennika. 
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§ 30 

Kary: 

1. Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie statutu. 

2. Stosuje się następujące rodzaje kar w kolejności ustalonej poniżej: 

1) upomnienie wychowawcy wobec oddziału; 

2) nagana wychowawcy wobec oddziału; 

3) upomnienie  Dyrektora (w gabinecie); 

4) zawieszenie prawa do pełnienia funkcji w samorządzie oddziału lub szkoły oraz 

reprezentowanie szkoły na zewnątrz; 

5) pozbawienie prawa do pełnienia funkcji w samorządzie oddziału, szkoły  lub 

reprezentowania szkoły na zewnątrz; 

6) zawieszenie ucznia w przywilejach (nie może korzystać z możliwości: zgłaszania 

nieprzygotowania, szczęśliwego numerka, poprawy bieżących ocen, uczestniczenia  

w imprezach oddziałowych i szkolnych, nieobowiązkowych wycieczkach krajowych 

i zagranicznych organizowanych przez szkołę) na czas określony przez Dyrektora 

w zależności od stopnia przewinienia; 

7) nagana Dyrektora udzielona wobec uczniów oddziału; 

8) przeniesienie do oddziału równoległego; 

9) w przypadku zastosowania kar od punktu od 1 do 7 w stosunku do ucznia i braku 

poprawy jego zachowania Dyrektor szkoły wnioskuje do Małopolskiego Kuratora 

Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

3. Kary stosuje się według ustalonej kolejności. W szczególnie drastycznych przypadkach 

kary mogą być stosowane z pominięciem gradacji między innymi za: 

1) notoryczne wagary (w tym nieobecności na poszczególnych lekcjach w ciągu dnia); 

2) niszczenie mienia społecznego i wandalizm; 

3) brutalność i wulgarność; 

4) postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów; 

5) kradzież mienia społecznego i prywatnego; 

6) picie alkoholu, palenie papierosów i e-papierosów, używanie narkotyków i innych 

środków odurzających; 

7) postępowanie zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ucznia lub innych osób. 

4. Kolejne kary udzielane za wymienione w ust.3 przewinienia są rozliczane w danym roku 

szkolnym. 

5. Szkoła powiadamia rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary. 

6. Uczeń, jego rodzice lub opiekunowie maja prawo odwołania się od kary. 

1) Pisemne odwołanie od kar wymienionych w ust.2 pkt. 1 – 7 uczeń lub jego rodzice 

mogą wnieść do Dyrektora w terminie 3 dni od zawiadomienia; 

2) W przypadku odwołania kara ulega zawieszeniu do czasu wydania decyzji przez 

Dyrektora. Decyzja Dyrektora jest ostateczna. 
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7. Procedury karania uczniów :  

 

L.p. Rodzaje przewinienia Rodzaje kary  
Kto i w jakiej formie informuje 
rodziców o karze 

1.  
Wulgarne słownictwo 

Upomnienie Dyrektora  
w gabinecie 

Wychowawca poprzez zapis 
w dzienniczku 

2.  
Niszczenie mienia szkolnego 

Naprawienie szkody  
lub odkupienie 
 
Wykonanie pracy użytecznej  
na rzecz oddziału lub szkoły 

Wychowawca zapis w dzienniczku  
ucznia 

3.  
Przemoc fizyczna i psychiczna Nagana Dyrektora wobec oddziału 

Wychowawca poprzez zapis 
w dzienniczku 
SKW 

4.  
Kradzież 

Naprawienie szkody, zawieszenie 
w prawach ucznia, zawiadomienie policji 
( przy powtórzeniu się sytuacji) 

Pedagog ,Dyrektor poprzez telefon 
lub pismo do rodziców. 
SKW 

5.  
Picie alkoholu 

Przeniesienie do oddziału równoległego 
 
Wniosek do Kuratorium o przeniesienie 
do innej szkoły (w przypadku 
powtórzenia się sytuacji) 

Dyrektor poprzez pismo 
do rodziców. 
SKW 

6.  
Palenie papierosów i e-papierosów 

Zawieszenie w prawach ucznia na dwa 
tygodnie przy powtórzeniu przewinienia , 
zawieszenie do końca semestru lub roku 
szkolnego 

Dyrektor poprzez pismo 
do rodziców. 

7.  Używanie lub rozprowadzanie 
narkotyków i innych środków 
odurzających 

Przeniesienie do innego oddziału , 
wniosek do Kuratorium o przeniesienie 
do innej szkoły 
 

Dyrektor poprzez pismo 
do rodziców. 
SKW 

8.  
Wagary 

Upomnienie wychowawcy wobec 
oddziału 
Zawieszenie w prawach ucznia - 1 
miesiąc 

Nagana Dyrektora w obecności oddziału 

Wychowawca  zapis 
w dzienniczku ucznia 
SKW 

9.  Niewłaściwe zachowanie się 
w stosunku do nauczycieli 
i pracowników szkoły 

Upomnienie wychowawcy, w obecności 
oddziału 
 
Upomnienie Dyrektora w gabinecie 
Nagana Dyrektora wobec oddziału 

Wychowawca poprzez 
zapis w dzienniczku ucznia 

   14.  
Opuszczanie terenu szkoły 
w czasie zajęć szkolnych 

Upomnienie wychowawcy wobec 
oddziału 

Wychowawca poprzez 

zapis w dzienniczku ucznia 

   15.  Alarm bombowy 
Wniosek do Kuratorium o przeniesienie 
do innej szkoły 

Dyrektor poprzez pismo do 
rodziców. 
SKW 

16.  
Odpalanie petard  Upomnienie Dyrektora w gabinecie 

Wychowawca poprzez zapis 
w dzienniczku 

17.  
Fałszowanie podpisów rodziców Nagana Dyrektora wobec oddziału 

Wychowawca poprzez zapis 
w dzienniczku 

18.   Przeszkadzanie w prowadzeniu 
zajęć lekcyjnych 

Zawieszenie w prawach ucznia na dwa 
tygodnie  

Nagana Dyrektora  

Dyrektor poprzez pismo 
do rodziców. 

Wychowawca poprzez zapis 
w dzienniczku 
SKW 

19.  Używanie telefonów komórkowych i 
innych urządzeń rejestrujących 
dźwięk i obraz 

Zatrzymanie urządzenia przez 
nauczyciela do końca lekcji.   

Wychowawca -   zapis 
w dzienniczku ucznia 

20.  Niewywiązywanie się z dobrowolnie 
podjętych zadań 

Upomnienie wychowawcy  Zapis w dzienniczku 
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8. Każdą karę wychowawca zapisuje  w dzienniku oddziału z informacją kiedy i za co 

została udzielona. O zachowaniach, które są wykroczeniami przeciwko prawu naszego 

kraju pedagog szkolny informuje policję . 

 

Rozdział  6 
Zasady rekrutacji uczniów 

§ 31 

1. Rekrutacja do gimnazjum przeprowadzona jest z wykorzystaniem dedykowanego systemu 

informatycznego. 

2. W pierwszej kolejności do gimnazjum przyjmowani są uczniowie zamieszkali 

w obwodzie gimnazjum. 

3. O przyjęciu pozostałych uczniów do oddziału pierwszego gimnazjum decyduje suma 

liczby punktów uzyskanych za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 

liczby punktów uzyskanych na sprawdzianie w ostatnim roku nauki oraz liczby punktów 

za inne osiągnięcia ucznia zapisane na świadectwie ukończenia szkoły. 

4. Terminy składania podań przez uczniów szkół podstawowych zamieszkałych poza 

obwodem gimnazjum określa rokrocznie decyzja  Małopolskiego Kuratora Oświaty. 

5. W postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalna liczba punktów możliwych 

do uzyskania wynosi 100, w tym : 

1) maksymalnie 40 punktów za sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki  

w szkole podstawowej; 

2) maksymalnie 40 punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  

z języka polskiego, matematyki, historii, przyrody, obowiązkowego języka obcego; 

3) maksymalnie 20 punktów za ukończenie szkoły z wyróżnieniem i inne osiągnięcia 

zapisane na świadectwie ukończenia szkoły. 

6. Ustala się następujący sposób przeliczania ocen i osiągnięć ucznia na punkty : 

1) celujący - 8 pkt, 

2) bardzo dobry - 7 pkt, 

3) dobry - 5 pkt, 

4) dostateczny - 3 pkt, 

5) dopuszczający - 1 pkt, 

6) za ukończenie szkoły z wyróżnieniem  - 5 pkt. 

7) za udział w konkursach organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty 

a) laureat konkursu   10 pkt, 

b) finalista konkursu  5 pkt. 

8) za inne osiągnięcia zapisane na świadectwie do 5 pkt., w tym za uzyskane           

miejsca  I–III lub tytuły laureatów w konkursach : 

a) ogólnopolskich   5 pkt. 

b) wojewódzkich    3 pkt. 

c) gminnych           1 pkt. 

7. Listę uczniów przyjętych ustala się w oparciu o rekrutację elektroniczną wg malejącej 

liczby punktów uzyskanej w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym. Uczniowie 

potwierdzają wolę nauki w gimnazjum poprzez złożenie oryginału świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej  i wyniku sprawdzianu w ostatnim roku nauki w terminie 

określonym w decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty. 
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8. W gimnazjum mogą być organizowane oddziały przygotowujące do egzaminu DSD II 

(z języka niemieckiego). 

9. Na wniosek rodziców Dyrektor szkoły, w którym uczeń realizuje obowiązek szkolny, 

może zezwolić na spełnienie przez niego obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić 

jego warunki. Uczeń spełniający obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać 

świadectwo ukończenia poszczególnych oddziałów lub ukończenia gimnazjum na 

podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor 

zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego. 

 Rozdział 7 
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

§ 32 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, inżynieryjno– 

technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi. 

2. Zasady zatrudniania wyżej wymienionych określają odrębne przepisy. 

3. Zakres czynności pracowników administracji i obsługi określa Dyrektor szkoły. 

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

wicedyrektora.  

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

wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

6. Nauczyciele, szczególnie rozpoczynający pracę maja prawo korzystać z pomocy 

merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i nauczyciela– 

doradcy metodycznego, polegającej na: 

1) udzielaniu wskazówek przez Dyrektora po obserwacji zajęć; 

2) korzystaniu z lekcji koleżeńskich prowadzonych wg planu zespołów przedmiotowych; 

3) korzystaniu z opieki sprawowanej przez wyznaczonego nauczyciela; 

4) korzystaniu z konsultacji z nauczycielem – doradcą metodycznym. 

7. Prawa nauczyciela wynikające z umowy o pracę zawarte są w Karcie Nauczyciela 

i Kodeksie Pracy. 

8. Nauczyciel ma prawo zwracać się do Dyrektora szkoły w sprawach dotyczących 

problemów mających wpływ na całokształt jego pracy zawodowej. 

9. Na początku roku szkolnego nauczyciel ma prawo poznać tematykę i plan obserwacji oraz 

dostać przydział czynności. 

§ 33 

Zadania, uprawnienia i odpowiedzialność nauczyciela 

1. Do zadań nauczycieli należy w szczególności : 

1) prowadzenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej w powierzonych 

oddziałach i komisjach zgodnie z obowiązującymi programami i planami pracy oraz 

optymalne realizowanie celów szkoły ustalonych w tych programach i planach; 

2) prowadzenie pracy wychowawczej w czasie wszystkich swoich zajęć w szkole; 
3) wzbogacanie swoich umiejętności wychowawczych; 

4) stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań oraz 

pozytywnych cech charakteru w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów; 
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5) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych; 

6) bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich 

uczniów; 

7) doskonalenie umiejętności dydaktycznych, podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego 

organizowanych przez szkołę lub instytucje wspomagające szkołę; 

8) uczestniczenie w pracach komisji nauczycieli uczących w oddziałach; 

9) uczestniczenie w pracach właściwej komisji przedmiotowej w celu: 

a) uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania przedmiotów pokrewnych, 

a także uzgodnienia decyzji w sprawie wyboru programów nauczania, 

b) wspólnego opracowywania szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz 

sposobów badania wyników nauczania, 

c) współdziałania w organizowaniu pracowni; 

10) informowanie rodziców uczniów, wychowawcy , Dyrekcji i Rady Pedagogicznej        

o wynikach dydaktyczno- wychowawczych swoich uczniów; 

11) odbywanie dyżurów konsultacyjnych; 

12)  pełnienie dyżurów na korytarzu wg harmonogramu; 

13)  sprowadzanie uczniów do szatni po zakończeniu ostatniej lekcji; 

14) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przedmiotu, koła, komisji; 

15) zapoznawanie się na bieżąco z zarządzeniami i informacjami Dyrektora szkoły oraz 

składanie pod nimi podpisu; 

16) w razie konieczności opuszczenia miejsca pracy przez nauczyciela w trakcie zajęć, 

uzyskanie na to zgody Dyrektora oraz przekazanie opieki nad oddziałem w tym czasie 

innemu pracownikowi szkoły; 

17) odbywanie ustalonych przez Dyrektora zastępstw za nieobecnych nauczycieli, wg 

zapisu w księdze zastępstw; w szczególnych i uzasadnionych przypadkach dopuszcza 

się łączenie oddziałów w jednej sali i przekazanie ich jednemu nauczycielowi, 

18) zapewnienie uczniowi, który musi opuścić salę lekcyjną, odpowiedniej opieki; 

19) zawiadamianie o wszelkich zauważonych usterkach lub zagrożeniach Dyrektora 

szkoły, który podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

uczniom. 

2. Pedagog szkolny: 

1) Rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji 

procesu dydaktyczno- wychowawczego; 

2) Udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy; 

3) Organizuje i prowadzi zajęcia z profilaktyki uzależnień i zachowań agresywnych; 

4) Kontroluje realizację obowiązku szkolnego; 

5) Udziela rodzicom i uczniom porad ułatwiających rozwiązywanie problemów; 

6) Współpracuje z poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i z MOPS; 

7) Organizuje zajęcia integracyjne dla oddziałów pierwszych; 

8) Organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa oraz zajęcia związane z wyborem 

kierunku kształcenia  dla oddziałów trzecich w formie: 

a) spotkań z doradcą zawodowym,  

b) prezentacji ulotek informacyjnych o szkołach, 

c) udziału w Dniach Orientacji Zawodowej, 

d) udziału w styczniowych spotkaniach gimnazjalistów, 

e) prezentacji szkół ponadgimnazjalnych na godzinach wychowawczych, 

f) udziału w programach związanych z planowaniem kariery zawodowej. 

9) Organizuje pomoc finansową dla uczniów; 

10) Utrzymuje kontakty z kuratorami i sądem. 
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3. Nauczyciel bibliotekarz (obowiązki bibliotekarza zawiera §15, punkt 4). 

4. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem szkoły w szczególności : 

1) za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie swoich zajęć, pełnienie opieki 

nad dziećmi podczas imprez szkolnych, pozaszkolnych, wycieczek itp. a także  

w czasie pełnienia dyżurów przed lekcjami i na przerwach wg opracowanego 

harmonogramu; 

2) za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego zgodny z osiągnięciami współczesnej 

nauki oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy; 

3) za stan warsztatu, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych                          

mu przydzielonych; 

4) za przestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub 

pożaru; 

5) za zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych    

mu przez Dyrektora szkoły, wynikające z nieporządku, braku nadzoru 

i zabezpieczenia. 

 

5. Nauczyciel ma prawo do: 

1) decydowania w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, programów, 

podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu; 

2) decydowania o treści programu prowadzonego przez siebie koła zainteresowań lub 

zespołu; 

3) decydowania o bieżącej, śródrocznej  i rocznej ocenie postępów swoich uczniów; 

4) opiniowania ocen zachowania swoich uczniów; 

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

uczniów; 

6) w zakresie organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel ma prawo: 

a) przed opracowaniem projektu organizacyjnego znać planowany dla niego 

przydział przedmiotów, oddziałów , wychowawstwa, 

b) w miarę możliwości do wcześniejszej informacji o konieczności pozostania 

w szkole po zakończeniu swoich zajęć zgodnych z podziałem godzin, 

c) znać w miarę możliwości 3 dni  wcześniej termin planowanych zebrań Rady 

Pedagogicznej; 

7) zawierania umów, za zgodą Dyrektora szkoły z uczelniami lub zakładami 

kształcącymi nauczycieli o odbywaniu praktyk przez studentów tych zakładów lub 

uczelni; 

8) korzystania z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych; organ 

prowadzący szkolę i Dyrektor szkoły są zobowiązani z urzędu występować w obronie 

nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone. 

§ 34 

Zadania, uprawnienia i odpowiedzialność wychowawcy 

1. W przypadku przydzielenia wychowawstwa rozszerza się zakres zadań, uprawnień  

i obowiązków nauczyciela . 

2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami 

a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój, uczenie się i przygotowanie ucznia    

do pełnienia różnych ról w dorosłym życiu; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych ucznia; 
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3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej, w tym 

dorosłymi. 

3. W celu realizacji zadań, o których mowa w ustępie 2 wychowawca : 

1) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków; 

2) planuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego oraz 

ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych; 

3) współdziała z zespołem nauczycieli uczących w oddziale, uzgadniając z nimi 

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

potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie 

uzdolnionych, jak i mających trudności); 

4) utrzymuje kontakt z rodzicami w celu poznania ich i ustalenia potrzeb wychowawczo- 

opiekuńczych ich dzieci, współdziałania to znaczy okazywania im pomocy w ich 

działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich 

działaniach oraz włączania ich w życie oddziału i szkoły; 

5) odpowiednio współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami 

świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także 

zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, organizującymi 

odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły i w placówkach pozaszkolnych. 

4. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne i prowadzi dokumentację dotyczącą 

oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Wychowawca kontaktuje się z rodzicami poprzez: zebrania, dni otwarte, rozmowy 

indywidualne, wizyty w domu ucznia razem z pedagogiem szkolnym, o ile zachodzi taka 

konieczność. 

6. Obowiązkiem wychowawcy  jest zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami oceniania, 

klasyfikowania i promowania określonymi w przepisach oraz postanowieniami 

szczegółowymi przyjętymi przez szkołę. 

7. Wychowawca odpowiada służbowo przed Dyrektorem szkoły za: 

1) poziom pracy wychowawczej w swoim oddziale ; 

2) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego 

oddziału i szkoły; 

3) poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej 

sytuacji szkolnej lub społeczno-wychowawczej; 

4) organizację i poziom kontaktów z rodzicami uczniów swojego oddziału; 

5) prawidłowość prowadzenia dokumentacji swojego oddziału. 

8. Wychowawca ma prawo do : 

1) współdecydowania z rodzicami uczniów i samorządem oddziału o programie i planie 

rocznych lub długoletnich działań wychowawczych; 

2) korzystania w swojej pracy z pomocy metodycznej i merytorycznej ze strony 

Dyrektora oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym 

zakresie placówek oświatowych i naukowych; 

3) ustalenia oceny zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii nauczycieli 

uczących w jego oddziale; 

4) ustanowienia przy współpracy z oddziałową radą rodziców własnych form 

nagradzania i motywowania wychowanków; 

5) wnioskowania o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych 

i materialnych swoich wychowanków do odpowiednich instytucji i Dyrektora szkoły. 
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§ 35 

Zadania innych pracowników szkoły nie będących nauczycielami związane  

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 

1. Pracownicy szkoły są zobowiązani do bacznego obserwowania uczniów i reagowania      

na wszelkie niewłaściwe zachowania i postawy. 

2. W nagłych wypadkach, gdy nauczyciel musi opuścić salę podczas zajęć, opiekę nad 

uczniami może przejąć inny pracownik szkoły. 

3. Pracownicy szkoły mają obowiązek: 

1) Informować o zauważonych sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów; 

2) Wspomagać nauczycieli w wykonywaniu ich zadań związanych z bezpieczeństwem 

uczniów. 

4. Inne zadania poszczególnych pracowników wynikają z indywidualnego zakresu 

obowiązków ustalonych przez Dyrektora szkoły. 

Rozdział 8 
Rodzice 

§36 

1. Prawa rodziców i prawnych opiekunów dziecka: 

1) System oświaty zapewnia wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny; 

2) Rodzice mają prawo do informacji o zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych, 

zadaniach szkoły i oddziału, a także o przepisach dotyczących oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów; 

3) Rodzice mają prawo do współtworzenia planów wychowawczych; 

4) Nauczyciele są zobowiązani do przekazywania rzetelnych informacji na temat ucznia, 

jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce oraz udzielania porad 

w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka; 

5) Rodzice mają prawo do  wyrażania swoich opinii na temat pracy szkoły organowi 

sprawującemu nadzór pedagogiczny i organowi prowadzącemu; 

6) Nauczyciel  jest zobowiązany do wyznaczenia i podania do wiadomości uczniów 

i rodziców terminów swoich dyżurów konsultacyjnych. 

2. Obowiązki rodziców i prawnych opiekunów dziecka: 

1) Rodzice mają obowiązek kontaktować się z nauczycielami w celu wymiany informacji 

o dziecku oraz dyskusji na tematy wychowawcze i opiekuńcze podczas: zebrań, dni 

otwartych i rozmów indywidualnych; 

2) Terminy zebrań i dni otwartych są ustalone na początku roku szkolnego przez Radę 

Pedagogiczną. Rodzice mają obowiązek zapoznać się z terminami podanymi 

w informatorze i potwierdzić to podpisem; 

3) Rodzice mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach z wychowawcą; 

4) Rodzice ponoszą finansową odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich dzieci 

na terenie  szkoły; 

5) Rodzice są zobowiązani usprawiedliwiać pisemnie nieobecność dziecka w szkole 

w ciągu 1 tygodnia od jego powrotu do szkoły, podając powód nieobecności; 

6) Rodzice są zobowiązani aktualizować dane związane ze zmianą adresu zamieszkania 

i numeru telefonu; 
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7) Rodzice mają obowiązek zapoznawać się z informacjami w dzienniczku ucznia 

i potwierdzać je podpisem; 

8) W przypadku poinformowania rodziców o problemach wychowawczych lub 

dydaktycznych dotyczących ich dziecka rodzice mają obowiązek na bieżąco 

kontaktować się ze szkołą w celu rozwiązania problemów. 

Rozdział 9 
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 

§ 37 

1. Ocenianiu podlegają : 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów ucznia w opanowaniu wiadomości i umiejętności w stosunku do:  

1) wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 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. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę , nauczycieli 

oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie Szkoły. 

4. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 

edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

5. W przypadku ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub 

deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostaniu wymaganiom edukacyjnym 

wynikającym z programu nauczania, nauczyciel – na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego, pisemnej opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej lub innej 

poradni specjalistycznej lub opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania 

przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – jest 

zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych  ucznia. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z  obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące i  ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, według skali i w formach przyjętych w naszej szkole; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

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

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
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7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu ucznia oraz  

o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

7. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie 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 powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania swojego rozwoju; 

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

5) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej. 

§ 38 

Zasady i formy informowania uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych  

i ocenach z przedmiotów i zachowania 

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

(prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających 

z podstawy programowej; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Fakt przekazania informacji określonych w pkt.1 nauczyciel odnotowuje w temacie lekcji. 

Informacja ta jest przekazywana rodzicom poprzez zapis w zeszycie. Rodzice 

potwierdzają  ją podpisem. 

3. Uczniowie i rodzice mają możliwość zapoznania się ze szczegółowymi wymaganiami 

edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania ocen z każdego przedmiotu: 

1) u nauczyciela uczącego; 

2) w bibliotece szkolnej; 

3) dodatkowo w innych formach ustalonych przez nauczyciela (strona internetowa, 

tablica informacyjna w sali). 

4. Wychowawca  na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 

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

oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania.  

5. Rodzice na pierwszym zebraniu w danym  roku szkolnym otrzymują informator 

zawierający najważniejsze  terminy, w szczególności: 

1) termin ustalania ocen  śródrocznych i rocznych;  

2) warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

3) warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania.  

6. Podpis rodzica na liście obecności potwierdza przyjęcie powyższych informacji.  
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7. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego jako część szkolnego statutu 

znajduje się u wychowawców, w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły. 

8. O postępach w nauce i zachowaniu dziecka nauczyciele informują rodziców podczas 

zebrań, dni otwartych i rozmów indywidualnych. 

9. Nauczyciel ma obowiązek na miesiąc przed zebraniem Klasyfikacyjnym Rady      

Pedagogicznej poinformować ustnie ucznia o tym, jaką ocenę ma zamiar mu ustalić.  

O wyżej wymienionych ocenach z zajęć edukacyjnych wychowawca informuje rodziców 

(prawnych opiekunów) w formie pisemnej w trakcie zebrania na miesiąc przed zebraniem 

Klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

10. O przewidywanych  ocenach śródrocznych i rocznych z zajęć edukacyjnych wychowawca 

informuje rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej poprzez zapis  

w dzienniczku na tydzień przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

11. Nauczyciel ma obowiązek poinformować ucznia ustnie o przewidywanych ocenach 

śródrocznych na tydzień  przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej oraz na 

dwa dni przed w/w zebraniem wpisać oceny śródroczne do dziennika i szkolnej bazy 

danych. 

12. Nauczyciel ma obowiązek poinformować ucznia ustnie o przewidywanych ocenach 

rocznych na tydzień przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej oraz  wpisać 

je do dziennika i szkolnej bazy danych na dwa dni przed tym zebraniem. 

13. O przewidywanych ocenach śródrocznych, które jednocześnie są ocenami rocznymi  

wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) poprzez zapis w dzienniczku 

ucznia. 

14. Zasady i formy informowania uczniów  i rodziców o ocenach zachowania – patrz §42  

pkt. 7 - 11. 

§ 39 

Zasady oceniania bieżącego, kryteria ocen i narzędzia ich pozyskiwania 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

2. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę ustnie w odniesieniu do przedstawionych na 

początku roku szkolnego wymagań edukacyjnych 

3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia oraz inna dokumentacja dotycząca 

oceniania ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do 

wglądu. Prace i dokumentacja są udostępniane do wglądu na terenie szkoły w obecności 

nauczyciela lub wyznaczonego pracownika szkoły.  Nie mogą być wynoszone ze szkoły 

ani kopiowane. Prace te i dokumentacja są przechowywane w szkole do zakończenia 

danego roku szkolnego. 

4. Wgląd do dziennika lekcyjnego dotyczący ocen bieżących może być dokonany tylko w 

obecności nauczyciela danych zajęć edukacyjnych, wychowawcy oddziału lub pedagoga 

szkolnego. 

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną 

i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca po zasięgnięciu 

opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 

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

promocję do oddziału programowo wyższego ani na ukończenie szkoły. 

Oceny bieżące, śródroczne i roczne wyrażone są stopniami według skali:  

1)- celujący (cel) – 6,  

2) - bardzo dobry (bdb)–5, 
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3) - dobry (db)– 4, 

4) - dostateczny (dst) –3, 

5) - dopuszczający (dop) –2, 

6) - niedostateczny(ndst)  - 1. 

7. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa 

w ust.6 pkt 1-5. 

8. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 6 

pkt 6. 

9. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów  mają prawo uzupełnić skalę ocen bieżącycho 

dodatkowe symbole: ,,+” (plus), „-‘’(minus). 

10. Nie dopuszcza  się stosowania  “+” (plus) i “- ‘ (minus) przy ocenach śródrocznych 

i rocznych. 

11. Istnieje możliwość umieszczania w dzienniku następujących zapisów: 

- bz – brak zadania, zeszytu, 

- X, np – nieprzygotowanie, 

- data uzyskania ocen, 

- kreska – brak oceny spowodowany nieobecnością ucznia, 

- tematyka prac pisemnych, 

- nazwy obszarów oceniania.  

12. Nieobecność ucznia przebywającego na lekcjach poza szkołą zaznaczamy w dzienniku 

wpisem, np.: wycieczka, zawody, konkurs. Taka nieobecność usprawiedliwiona nie ma 

wpływu na frekwencję ucznia. 

13. Sposoby sprawdzania bieżących osiągnięć uczniów: 

1) sprawdziany pisemne; 

2) prace domowe; 

3) odpowiedzi ustne; 

4) planowanie i wykonywanie doświadczeń; 

5) prace długoterminowe: projekty, referaty, wypracowania, zadania problemowe; 

6) ćwiczenia praktyczne; 

14. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki, plastyki 

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

ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. Ponadto 

ustalając ocenę z wychowania fizycznego należy wziąć pod uwagę systematyczność 

udziału w tych zajęciach i aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę 

na rzecz kultury fizycznej. 

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

zachowania. 

16. Zasady przeprowadzania i oceniania sprawdzianów pisemnych: 

1) sprawdziany wiadomości obejmujące większy zakres materiału muszą być 

zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i wpisane do dziennika, 

przy czym w ciągu dnia może się odbyć jeden taki sprawdzian, a w tygodniu nie 

więcej niż dwa; 

2) kartkówka obejmująca zakres materiału z 2-3 ostatnich lekcji, może być 

niezapowiedziana; 

3) w razie nieobecności ucznia w dniu pisemnego sprawdzania wiadomości, uczeń 

zobowiązany jest do napisania sprawdzianu z tego samego zakresu materiału, 

w innym, wyznaczonym przez nauczyciela terminie; 
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4) prawo do pisania sprawdzianu w innym terminie ma również uczeń, który w dniu 

sprawdzianu lub bezpośrednio przed tym dniem wrócił po dłuższej (co najmniej 

tygodniowej) usprawiedliwionej nieobecności; 

5) nauczyciel ma obowiązek sprawdzić i zwrócić kartkówki w ciągu tygodnia, zaś 

klasówki, prace pisemne (wypracowania, referaty i inne) oraz badania wyników 

nauczania w ciągu dwóch tygodni; nauczyciele poloniści mają prawo wydłużyć czas 

poprawy wypracowań do 4 tygodni. 

17. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa  

w  § 38 ust.1 pkt 1) do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia:  

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 

orzeczenia; 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na 

potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 

podstawie tej opinii. 

§ 40 

Zasady zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

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

opinii. 

2. Na pisemny wniosek rodziców złożony w sekretariacie szkoły, Dyrektor szkoły zwalnia 

ucznia z realizacji zajęć  wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii 

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez 

lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.  

3. Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia zwolnienia w ciągu 7 dni od daty wystawienia 

przez lekarza do sekretariatu szkoły.  

4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z  zajęć wychowania fizycznego lub informatyki 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacji, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

5. Dyrektor szkoły, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie 

opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,  

zwalnia do końca etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją 

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

z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego.  
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§ 41 

Zasady klasyfikowania śródrocznego i rocznego oraz przeprowadzania egzaminów 

klasyfikacyjnych i poprawkowych 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy.  

2. Podział roku szkolnego na dwa okresy oraz terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej 

określone są w zarządzeniu dyrektora na początku roku szkolnego zgodnie  

z obowiązującym kalendarzem danego roku szkolnego. 

3. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania 

ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

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

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym 

roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

§ 41a 

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

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

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania w okresie, za 

który jest przeprowadzana klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany  na pierwszy okres z danego przedmiotu jest zobowiązany do 

uzupełnienia wiadomości i umiejętności zgodnie z zasadami i terminami ustalonymi przez 

uczącego i podanymi w wymaganiach edukacyjnych. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionych może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

4. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych lub 

na prośbę jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny. 

5. Podanie o egzamin klasyfikacyjny wyżej wymienionego ucznia składa do Dyrektora 

szkoły uczeń lub jego rodzice najpóźniej na dzień przed klasyfikacyjną Radą 

Pedagogiczną. 

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala Dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem      

i jego rodzicami; egzamin ten musi się odbyć przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-

wychowawczych w danym roku szkolnym. 

7. Wychowawca w formie pisemnej powiadamia rodziców ucznia o terminie egzaminu 

klasyfikacyjnego. Formą powiadomienia może być również list polecony. 

8. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

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

2) spełniający obowiązek nauki poza szkołą. 

9. Dla ucznia, o którym mowa w ust.  8 pkt 2, nie przeprowadza się egzaminów 

klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

10. Uczniowi, o którym mowa w ust.  8 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala 

się oceny zachowania. 

11. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może zdawać egzamin klasyfikacyjny 

w dowolnym terminie do dnia konferencji klasyfikacyjnej; 
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12. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne 

oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu 

części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej 

na dany rok szkolny z Dyrektorem Szkoły. 

13. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem 

ust. 14. 

14. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć 

technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

15. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, nieklasyfikowanego z powodu nieobecności lub 

realizującego, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki 

przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności nauczyciela takich 

samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych, wskazanego przez Dyrektora szkoły. 

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

nauki poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora szkoły, który 

zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku 

nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 

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

jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie   

nauczania dla odpowiedniego oddziału. 

17. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, spełniającym obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć 

edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

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

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

19. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający 

w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 19 i 20; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

20. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

21. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany". 

22. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona przez nauczyciela albo 

uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna. 

23. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez Dyrektora szkoły. 

24. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona 

w wyniku egzaminu poprawkowego. 
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§ 41b  

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

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych 

zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, przy czym egzamin 

z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, techniki, zajęć technicznych oraz 

wychowania fizycznego,  ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii 

letnich. 

4. Pytania do egzaminu poprawkowego są opracowane przez zespół nauczycieli danego 

przedmiotu. 

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

komisji wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły jako 

przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

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

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

przypadku Dyrektor szkoły powołuje  innego nauczyciela prowadzącego takie same 

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

następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

3) termin egzaminu poprawkowego, 

4) imię i nazwisko ucznia, 

5) zadania egzaminacyjne, 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informacje o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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 niż do końca września. 

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

programowo wyższego i powtarza oddział, z zastrzeżeniem § 43 ust.  1 oraz ust.  10. 

 

11. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz  

w ciągu etapu edukacyjnego promować do oddziału programowo wyższego ucznia, który 

nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo 

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

warunkiem że te zajęcia są realizowane w oddziale programowo wyższym. 
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§ 42 

 
1. Uczeń ma prawo do starania o uzyskanie wyższych niż przewidywane  rocznych  ocen  

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  ,zgodnie z warunkami i trybem przedstawionymi 

uczniom i ich rodzicom na początku roku szkolnego. 

2. Warunkiem dopuszczenia do poprawy oceny są: 

1) wszystkie usprawiedliwione nieobecności w ciągu całego roku szkolnego na  

zajęciach edukacyjnych, z których uczeń chce poprawiać ocenę; 

2) poprawienie przez ucznia ocen niedostatecznych z większości sprawdzianów  

w ciągu całego roku szkolnego; 

3) uczestniczenie przez ucznia w większości zajęć wyrównawczych i konsultacji 

zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub decyzją wydaną 

przez   Dyrektora Szkoły. 

3. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) nie później niż na pięć dni roboczych przed 

zebraniem Klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej zgłasza pisemnie do Dyrektora szkoły 

chęć poprawy przewidywanych ocen rocznych z zajęć edukacyjnych podając  

o jaką ocenę się ubiega. Uczeń ma prawo poprawić przewidywaną ocenę roczną tylko  

o jeden stopień. Dyrektor w porozumieniu z nauczycielem danego przedmiotu wyznacza 

termin sprawdzianu nie później niż na dwa dni przed zebraniem Klasyfikacyjnym Rady 

Pedagogicznej. Sprawdzian ma formę określoną w wymaganiach edukacyjnych 

nauczyciela. W razie choroby nauczyciela sprawdzian przeprowadza wyznaczony przez 

Dyrektora nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu, a pytania są opracowane 

przez nauczyciela uczącego lub komisję przedmiotową. 

4. Ocena uzyskana przez ucznia ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności przygotowanego 

przez nauczyciela w celu umożliwienia uczniowi uzyskania oceny rocznej wyższej niż 

przewidywana jest ostateczną oceną roczną.  

5. Jeżeli ocena śródroczna jest równocześnie oceną roczną (muzyka, plastyka, wos) to uczeń 

ma prawo do w/w sprawdzianu przed klasyfikacją śródroczną.  

6. Prace uczniów są przechowywane w dokumentacji nauczyciela.  

7. Wychowawca informuje uczniów i rodziców do 31 października oraz do 31 marca  

o  ocenie zachowania oraz możliwości je podwyższenia poprzez wskazanie uchybień, 

które uczeń musi poprawić, aby uzyskać wyższą. ocenę śródroczna lub roczną 

zachowania. 

8. Ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania odbywa się po podsumowaniu 

zachowania ucznia w danym roku szkolnym i rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie 

szkoły z uwzględnieniem ustalonych kryteriów oceniania zachowania.  

9. Na tydzień przed klasyfikacją śródroczną i roczną, wychowawca ustnie informuje 

uczniów o przewidywanej śródrocznej i przewidywanej rocznej ocenie zachowania,  

a rodziców (prawnych opiekunów) ucznia w formie pisemnej w dzienniczku ucznia. 

10. Uczeń ma prawo do starania się do uzyskania wyższej niż przewidywana  rocznej oceny  

klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z warunkami i trybem przedstawionymi uczniom  

i ich rodzicom przez wychowawcę na początku roku szkolnego. 

11. Uczeń, który nie stara się poprawić swojego zachowania i otrzymał kolejno dwie oceny 

naganne śródroczną i roczną,  może, na wniosek wychowawcy, uchwałą Rady 

Pedagogicznej zostać przeniesiony do oddziału  równoległego. 
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§ 43 

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

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

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych lub 5 dni od egzaminu poprawkowego.  

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala 

roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; 

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji; 

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

opiekunami) jednak nie później niż w terminie pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

5. Pytania do sprawdzianu są opracowane przez zespoły samokształceniowe nauczycieli 

danego przedmiotu. 

6. W skład komisji wchodzą: 

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 prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze 

- jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca, 

c) wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danym oddziale, 

d) pedagog, 

e) przedstawiciel Rady Uczniowskiej, 

f) przedstawiciel Rady Rodziców; 

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

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

przypadku Dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same 

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

następuje w  porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły. 

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

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

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 

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

poprawkowego. 

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

1) w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 
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b) termin sprawdzianu wiadomości, 

c) zadania (pytania) sprawdzające, 

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

       3)  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

10. Do protokołu z pracy komisji ustalającej ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu, dołącza się 

pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca roku szkolnego. 

§ 44 

Zasady oceniania zachowania 

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

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych  

w Statucie Szkoły. Kryteria oceniania zachowania uchwala Rada Pedagogiczna  

z uwzględnieniem programu wychowawczego szkoły. 

2.  Przyjmuje się następującą skalę dla bieżących, śródrocznych i rocznych ocen 

zachowania: 

- wzorowe, 

- bardzo dobre,  

- dobre, 

- poprawne,  

- nieodpowiednie,  

- naganne. 

Stosowane będą skróty: 

- wz – 6, 

- bdb – 5, 

- db – 4, 

- pop – 3, 

- ndp – 2, 

- nag – 1. 

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

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne 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 osób; 

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

7) okazywanie szacunku innym osobom; 

8) dbanie o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju, wzór stroju jest 

określony w statucie szkoły; 
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9) udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. 

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych.  

5. Uczniowie i ich rodzice na początku roku szkolnego poznają kryteria ocen zachowania 

oraz warunki i tryb uzyskania wyższej niż ustalona rocznej oceny zachowania. 

6. Ocenie podlega zachowanie ucznia zgrupowane w 5 obszarach oraz udział w projekcie 

edukacyjnym:  

1 –„Stosunek do nauki i rozwijanie własnych zainteresowań”,  

2 – „Frekwencja podczas zajęć”,  

3 –„Postawa moralna,  stosunek do ludzi oraz kultura osobista”  

4 – „Przestrzeganie zasad statutu szkoły”,  

5 – „Postawa społeczna”.  

7. Uczeń, który:  

1) otrzymał karę statutową od wychowawcy  nie może otrzymać oceny zachowania 

wyższej niż poprawna, 

2) otrzymał karę statutową –upomnienie dyrektora  nie może otrzymać oceny 

zachowania wyższej niż nieodpowiednia, 

3) został ukarany naganą dyrektora szkoły otrzymuje ocenę naganną zachowania. 

8. Szczegółowe kryteria ocen zachowania ucznia:  

1) wzorowe otrzymuje uczeń, który:  

a) w obszarze 1:  

- zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia: przygotowuje się do lekcji, 

odrabia zadania domowe, przynosi  potrzebne podręczniki, zeszyty i inne 

pomoce dydaktyczne, nadrabia zaległości wynikające z nieobecności, 

- reprezentuje szkołę w zawodach sportowych i konkursach pozaszkolnych, 

- w realizacji projektu edukacyjnego wzorowo pełnił swoją funkcję w zespole, 

b) w obszarze 2 

- ma nie więcej niż 2 spóźnienia, 

- usprawiedliwia nieobecności w terminie, 

- ma wszystkie godziny usprawiedliwione, 

c) w obszarze 3:  

- sposób bycia ucznia charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą, 

- w stosunku do uczniów i pracowników szkoły zachowuje się taktownie   

i z szacunkiem, 

- postępuje według zasad moralnych, 

d) w obszarze 4:  

- otrzymał pochwałę wychowawcy lub Dyrektora, 

- nie otrzymał kary statutowej, 

- zawsze i w każdej sytuacji przestrzega zasad bezpieczeństwa i statutu szkoły, 

- dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych osób, 

- zawsze nosi właściwy strój, 

e) w obszarze 5:  

- udział w wolontariacie lub akcjach charytatywnych, 

- aktywnie działa na rzecz oddziału, szkoły oraz społeczności lokalnej, 

2) bardzo dobre otrzymuje uczeń, który:  

a) w obszarze 1:  

- terminowo wywiązuje się z obowiązków ucznia, 
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- aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, 

- zawsze jest przygotowany do zajęć, 

- w realizacji projektu edukacyjnego bezkonfliktowo pracował w zespole  

samodzielnie realizując powierzone mu zadania, 

- bierze udział w konkursach przedmiotowych, 

b) w obszarze 2:  

- jest punktualny (ma  maksymalnie 4  spóźnienia), 

- usprawiedliwia nieobecności w terminie, 

- ma wszystkie godziny usprawiedliwione, 

 

c) w obszarze 3:  

- jest koleżeński i życzliwy, z szacunkiem odnosi się do innych, 

- dba o higienę osobistą i otoczenie, 

- nie wywołuje sytuacji konfliktowych, 

- taktownie okazuje swoje uczucia, 

d) w obszarze 4:  

- nie otrzymał kary statutowej, 

- nosi właściwy strój, dostosowany do miejsca i sytuacji, 

- zawsze i w każdej sytuacji przestrzega zasad bezpieczeństwa i statutu szkoły, 

e) w obszarze 5:  

- jest wrażliwy na potrzeby innych, pomaga bezinteresownie, 

- potrafi odpowiednio reagować na zachowania innych, 

- wywiązuje się z powierzonych obowiązków, 

- bierze aktywny udział w akcjach organizowanych przez szkołę, 

3) dobre otrzymuje uczeń, który:  

a) w obszarze 1:  

- godnie uczestniczy w imprezach szkolnych i pozaszkolnych, 

- wypełnia obowiązki dyżurnego, 

- aktywnie pracuje podczas zajęć, 

- w realizacji projektu edukacyjnego wykonuje większość przydzielonych mu 

zadań, współpracuje w zespole, 

b) w obszarze 2:  

- ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione (dopuszcza się 3 godziny 

nieusprawiedliwione), 

- ma nie więcej niż 6 spóźnień, 

- usprawiedliwia nieobecności z terminie, 

c) w obszarze 3:  

- zachowuje się zgodnie z normami współżycia społecznego, 

- szanuje cudzą własność, 

- potrafi przyznać się do błędu i stara się go naprawić, 

d) w obszarze 4:  

- nie zakłóca pracy podczas zajęć (rozmowy, picie, jedzenie, żucie gumy, 

korzystanie z telefonu lub innych urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, 

niepotrzebne komentowanie wypowiedzi innych), 

- nie otrzymał kar statutowych od wychowawcy, 

- nosi właściwy strój szkolny, 
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- zachowuje się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych, 

- przebywa na terenie szkoły w czasie wyznaczonym podziałem godzin, 

- przestrzega zarządzeń Dyrektora szkoły (dzienniczek, obuwie, itp.), 

e) w obszarze 5:  

- swoim postępowaniem nie narusza dobra  społeczności szkolnej, 

- pracuje na rzecz oddziału, 

4)  poprawne otrzymuje uczeń, który:  

a) w obszarze 1:  

- rzetelnie wykonuje polecenia nauczyciela, 

- zwykle jest przygotowany do lekcji  i ma odrobione zadania domowe, 

- pracuje podczas lekcji, 

- ma trudności z wywiązywaniem się z powierzonych obowiązków, 

- w realizacji projektu edukacyjnego korzystał z pomocy innych członków 

zespołu, czasami opóźniał pracę lub stwarzał konflikty, 

b) w obszarze 2:  

- systematycznie uczęszcza na zajęcia  (brak wagarów), 

- ma nie więcej niż 8 spóźnień, 

- na ogół przestrzega terminu usprawiedliwienia, 

c) w obszarze 3:  

- zdarza się zachowanie niezgodne z normami współżycia społecznego 

(dokuczanie, prowokowanie, przezywanie), 

- kulturalnie i z szacunkiem traktuje inne osoby, nie jest arogancki, 

- nie używa wulgaryzmów, 

- sporadycznie utrudnia pracę podczas zajęć, 

d) w obszarze 4:  

- nie otrzymał upomnienia Dyrektora, 

- stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa i statutu szkoły, 

- zazwyczaj nosi strój dostosowany do miejsca i sytuacji, 

e) w obszarze 5:  

- szanuje mienie szkoły i innych osób, 

- postępuje uczciwie, nie oszukuje, 

- dba o zdrowie własne i innych osób, 

- nie wykazuje inicjatywy w pracy społecznej, 

5) nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który:  

a) w obszarze 1:  

- sporadycznie przygotowuje się do zajęć, 

- utrudnia pracę dydaktyczno – wychowawczą, 

- nie pracuje podczas zajęć, 

- uczestniczył w realizacji projektu edukacyjnego, ale nie zrealizował swoich 

zadań mimo wsparcia członków zespołu, opóźniał pracę, 

b) w obszarze 2:  

- zdarzają się wagary, 

- ma nie więcej niż 10 spóźnień, 

- unika wybranych lekcji, 

- ma nieusprawiedliwione nieobecności, 

c) w obszarze 3:  
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- zdarza się zachowanie niezgodne z normami współżycia społecznego (bicie, 

dokuczanie, prowokowanie, ośmieszanie, izolowanie od zespołu), 

- przejawia agresję słowną, 

- swoja postawą, mimiką lub gestami obraża innych, 

- nie dba o kulturę słowa, 

d) w obszarze 4:  

- nosi strój niedostosowany do sytuacji i miejsca, 

- często łamie zasady bezpieczeństwa, 

- wywołuje konflikty, 

e) w obszarze 5:  

- jest nietolerancyjny wobec innych, 

- nie szanuje cudzej własności, 

- narusza normy obowiązujące w społeczności szkolnej, 

6) naganne otrzymuje uczeń, który:  

a) w obszarze 1:  

- notorycznie nie przygotowuje się do lekcji, 

- nie pracuje podczas lekcji, 

- odmówił uczestniczenia w realizacji projektu edukacyjnego lub będąc 

członkiem zespołu nie wykonał żadnych zadań, uniemożliwiał pracę innym, 

- uniemożliwia pracę podczas zajęć burząc zaplanowany przez nauczyciela 

proces lekcyjny, 

- unika sprawdzianów, 

b) w obszarze 2:  

- notorycznie wagaruje, 

- ma więcej niż 10 spóźnień, 

c) w obszarze 3:  

- używa lub rozprowadza  środki odurzające (alkohol, narkotyki, dopalacze, 

papierosy, e-papierosy, tabaka), 

- dyskryminuje, poniża, narusza godność osobistą innych, 

- przejawia agresję fizyczną lub psychiczną (wymuszanie, prześladowanie, 

mobbing), 

- notorycznie używa wulgarnego słownictwa, 

- zachowuje się niezgodnie z normami współżycia społecznego, 

d) w obszarze 4:  

- otrzymał kary statutowe (upomnienia i nagany), 

- narusza  dobre imię szkoły, 

- notorycznie łamie zasady bezpieczeństwa, 

e) w obszarze 5:  

- utrzymuje kontakty z grupami przestępczymi, 

- popada w konflikty z prawem (kradzież, oszustwo, kłamstwo, podrabianie 

podpisów), 

- niszczy cudze mienie, 

- nie wywiązuje się z powierzonych obowiązków, 

- przejawia negatywną postawę wobec inicjatywy innych, 

-  ma destrukcyjny wpływ na inne osoby, 
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- wywołuje sytuacje konfliktowe, bierze bezpośredni udział w zajściu grożącym 

utratą zdrowia lub życia. 

9. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalana jest przez wychowawcę  

z      uwzględnieniem: 

1) samooceny ucznia,  

2)  opinii uczniów oddziału,  

3) opinii nauczycieli uczących w oddziale.  

 

10. Ustalona przez wychowawcę śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna z zastrzeżeniem § 43. 

11. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

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

zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub 

dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

13. Jeżeli w okresie od zaproponowania oceny do końca roku szkolnego uczeń dopuści się 

czynów, które mogą spowodować obniżenie oceny, wychowawca ma prawo dokonać 

zmiany oceny bez wcześniejszego powiadomienia rodziców (prawnych opiekunów). 

Wychowawca powiadamia o dokonanej zmianie ucznia i rodziców poprzez zapis             

w dzienniczku lub telefonicznie. 

14. Ocenianie bieżące zachowania polega na wpisywaniu przez nauczyciela do  zeszytu uwag 

pozytywnych i negatywnych spostrzeżeń o postawie i zachowaniu ucznia,  

z uwzględnieniem kryteriów oceny zachowania, postępów i osiągnięć oraz udzielonych 

nagród i kar statutowych. 

15. Wychowawca ma obowiązek wskazać formy poprawy oceny zachowania w rozmowie 

indywidualnej z uczniem oraz odnotować ten fakt w zeszycie uwag. 

16. Uczeń ma prawo ubiegać się o ponowne ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania.  

17. Oceny śródrocznej zachowania nie poprawia się. 

18. Uczeń lub rodzice, którzy nie zgadzają się z roczną oceną zachowania, mogą zwrócić się 

do wychowawcy z pisemną prośbą o ponowne jej ustalenie. Prośba powinna zawierać: 

uzasadnienie z opisem stanu rzeczywistego i odwołaniem się do ustalonych kryteriów 

zachowania w terminie 2 dni roboczych od otrzymania informacji o przewidywanej 

ocenie. 

19. Ostateczną decyzję dotyczącą oceny zachowania – po przeanalizowania prośby ucznia lub 

jego rodziców – podejmuje wychowawca. 

 

§ 45 

1. Uczeń otrzymuje promocję do oddziału programowo wyższego jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał 

roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

2. Uczeń kończy gimnazjum: 

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

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w  oddziale 

programowo najwyższym oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 
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edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w oddziałach programowo niższych 

uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej; 

2) przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, z wyjątkiem uczniów zwolnionych. 

§ 46 

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

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

zachowania, otrzymuje promocję do oddziału programowo wyższego z wyróżnieniem. 

Uczniowi który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do 

średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. W przypadku, gdy 

uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia 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. 

2. Uczeń realizujący obowiązek nauki poza szkołą, kończy gimnazjum z wyróżnieniem, 

jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75. 

3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć 

edukacyjnych celującą roczną  ocenę klasyfikacyjną.  

4. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź 

laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu 

rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć 

edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.  

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

którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

uzyskane w oddziale programowo najwyższym oraz roczne oceny klasyfikacyjne 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w oddziałach 

programowo niższych, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co 

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

uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej ocen 

wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

6. Wpisem do Złotej Księgi Rada Pedagogiczna wyróżnia uczniów o wzorowym lub bardzo 

dobrym zachowaniu i średniej ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 

4,75.  

7. Rodzice wyróżnionych uczniów otrzymują od Dyrektora szkoły list gratulacyjny. 

8. Rada Rodziców nagradza “Złotym Piórem”  tych uczniów kończących szkołę, którzy 

w czasie nauki w gimnazjum otrzymywali co roku świadectwo z wyróżnieniem. 

9. Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Szkolnym może 

ustalić dodatkowe sposoby wyróżniania uczniów. 
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Rozdział 10 
Zasady gospodarki finansowej 

§ 47 

1. Dyrektor szkoły jest upoważniony do zaciągania zobowiązań finansowych w ramach 

posiadanych środków określonych w planie finansowo – rzeczowym. 

2. Zawierane umowy winny posiadać podpis głównego księgowego Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 18. 

§ 48 

Zakres obowiązków Dyrektora: 

1. Należyte zabezpieczenie powierzonego majątku  /środki trwałe, wyposażenie/ przed 

kradzieżą i dewastacją. 

2. Terminowe przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji majątku. 

3. Ustalenie pracowników odpowiedzialnych materialnie i służbowo za powierzony majątek. 

§ 49 

1. Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej przez szkołę wyłączną 

odpowiedzialność ponosi Dyrektor szkoły. 

2. W ramach odpowiedzialności , o której mowa w ust.1 Dyrektor szkoły odpowiada 

w szczególności za : 

1) prawidłowe, tj. zgodne z zapisami rocznego planu finansowego, gospodarowanie 

środkami finansowymi szkoły; 

2) dokonywanie wydatków w ramach podziałek klasyfikacyjnych obowiązującego planu 

finansowego i w kwotach nie przekraczających wysokości w nich przewidzianych; 

3) terminowe rozliczanie za pomocą stosownych dokumentów z organem prowadzącym 

szkołę środków otrzymanych z budżetu tego organu; 

4) stosowanie procedur przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych przy 

zakupie towarów, usług i robót budowlanych ze środków otrzymanych od organu 

prowadzącego szkołę, objętych rocznym planem finansowym szkoły. 

3. Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe tj. rzetelne ,celowe, oszczędne  

i efektywne gospodarowanie powierzonym mu w zarząd mieniem szkoły. 

4. W zakresie spraw , o których mowa w ust. 1 – 3 Dyrektor szkoły podlega nadzorowi 

organu prowadzącego szkołę, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów. 
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Rozdział 11 
Postanowienia końcowe 

§ 50 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła  posiada własny sztandar, znajdujący się w gablocie na parterze. 

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 51 

Istnieje możliwość wniesienia zmian do Statutu Gimnazjum pod warunkiem zatwierdzenia 

ich przez Radę Pedagogiczną. 

 


