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STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. T. KOŚCIUSZKI 

W OLEŚNIE 

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);  

Ustawy z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 7 z późn. zm); 

Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz. U.  z 

2002 r. Nr 100, poz. 908); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 

przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego ( Dz. U. z 2015 r. poz. 959); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013, poz. 532), 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu 

organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach; 

Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. 

(Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm,); 

Ustawy Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków organizowania, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym( Dz. U. z 2015r., poz. 1113). 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015  roku w sprawie szczegółowych warunków 

przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do 

szkoły publicznej  innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu, ( Dz. U. z 2015r. poz. 1248). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. 

( Dz. U. z 2015r. poz. 1214). 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 

oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz 1170). 
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I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

§ 1  

1. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie zwane dalej „szkołą” jest 

placówką publiczną. 

2. Siedzibą Gimnazjum jest: budynek przy ulicy Jana Pieloka 12, 46-300 Olesno.  

3. Organem prowadzącym jest Gmina Olesno. 

4. Organem nadzoru pedagogicznego jest Opolski Kurator Oświaty. 

5. Cykl kształcenia w szkole trwa 3 lata. 

6. W szkole organizowane są oddziały sportowe, w których prowadzone jest szkolenie 

w dwóch dyscyplinach sportowych: piłki siatkowej i lekkiej atletyki. 

6a. Oddziały sportowe tworzy się zgodnie z Rozporządzeniem MEN  z dnia 15 października 

2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, 

szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego 

7. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się 

klasy integracyjne. 

8. Szkoła umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych  podtrzymywanie i 

rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej. 

9. Szkoła jest jednostką budżetową.  

10. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej wynikają z ustawy o finansach publicznych 

 

II. CELE I ZADANIA GIMNAZJUM 

 

§ 2  

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

wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczym i Programie 

Profilaktyki, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego 

środowiska. 

 

2. Głównymi celami szkoły jest:  

1) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;  

2) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju; 

3) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia; 

4) przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, 

w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności; 
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5) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na 

zasadach określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz 

prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i 

osiągniętego rozwoju. 

 

3. Celem kształcenia ogólnego w gimnazjum jest: 

 

1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad i 

praktyki, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie merytorycznym, 

określonym w dokumentacji pedagogicznej szkoły; 

2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości 

podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 

3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 

funkcjonowanie we współczesnym świecie; 

4) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym; 

5) kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym 

dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów; 

6) przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym oraz 

uczenia się przez całe życie. 

 

§ 3  

1. Do zadań szkoły należy: 

 

1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz 

zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę; 

2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących 

potrzeb; 

3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, 

emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej 

oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 

4) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia 

ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania; 

5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie 

uczenia i nauczania; 

6) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i 

nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 
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7) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

z zachowaniem zasad higieny psychicznej; 

8) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów lub poszczególnego ucznia; 

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

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły; 

10) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach; 

11) wspomaganie wychowawczej roli rodziców oraz opiekunów prawnych zwanymi dalej 

„rodzicami”; 

12) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej; 

13) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom 

pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 

14) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie 

realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły 

w skróconym czasie; 

15) skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do 

poziomu przygotowania uczniów; 

16) przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego 

kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno- 

zawodowe 

17) zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia; 

18) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 

właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 

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

pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych 

nauczania; 

20) przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez 

umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych; 

21) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu; 

22) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności 

tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu; 
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23) zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym lub wymagających opieki ze względu na 

inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej ; 

24) zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów; 

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

rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole; 

26) kształtowanie i rozwijanie u uczniów  postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi 

indywidualnemu i społecznemu, takich jak uczciwość, wiarygodność, 

odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, 

kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa 

w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej; 

27) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, 

a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji; 

28) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych 

postaw wobec problemów ochrony środowiska; 

29) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 

30) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem 

technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów; 

31) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru 

i wykorzystywania mediów; 

32) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich 

prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i 

ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie; 

33) egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji; 

34) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie 

z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji; 

35) kształtowanie u uczniów postaw  przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu 

uczestnictwu w życiu gospodarczym. 

 

2. Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie 

diagnozuje oczekiwania wobec szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość 

realizacji tych oczekiwań. 
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3. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów i 

rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski 

z realizacji celów i zadań szkoły.   

4. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy 

administracyjno – obsługowi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią 

pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi 

i kulturalnymi w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

 

 

 

III. SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY 

§ 4  

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą 

podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania 

dla poszczególnych edukacji przedmiotowych w poszczególnych typach. Program 

nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego. 

2. Program nauczania zawiera: 

1) szczegółowe cele edukacyjne; 

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

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

indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów ; 

4) opis założonych osiągnięć ucznia; 

5) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia 

 

3. Dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela lub nauczycieli dopuszcza do użytku w szkole 

program nauczania:  

1) opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami; 

2) opracowany przez innego autora ( autorów); 

3) opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami. 

4. Przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w szkole, dyrektor szkoły może 

zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego 

wykształcenie wyższe.  

5. Każdy nauczyciel przedstawia dyrektorowi program nauczania przedmiotu w danej klasie. 

6. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw 

programów nauczania.  
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7. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości 

podstawy programowej. 

 

 

§ 5  

1.  Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej 

wychowawcą klasy. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej 

przez cały okres funkcjonowania klasy. 

1a. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku   

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

2. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny 

wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na wniosek 

wszystkich rodziców uczniów danej klasy. 

§ 6  

1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez 

szkołę, poprzez: 

1) pełnienie dyżurów nauczycieli, zgodnie z regulaminem wprowadzonym zarządzeniem 

dyrektora; 

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

w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie 

w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem 

przedmiotów, których program tego wymaga;  

3) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach praktycznych, 

w pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy; 

4) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny; 

5) umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia; 

6) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 

7) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami; 

8) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli 

obiektów dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku; 

9) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji; 

10) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 

11) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób 

uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię; 
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12) ogrodzenie terenu szkoły; 

13) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień; 

14) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni i 

pomieszczeń gospodarczych; 

15) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed 

ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów 

zabezpiecza się kratami; 

16) wyposażenie pomieszczeń szkoły w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do 

udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy; 

17) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, 

w tym dzieci niepełnosprawnych; 

18) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi 

w imprezach i wycieczkach poza terenem szkoły; 

19) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy; 

20) udostępnianie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów 

chemicznych zgromadzonych w szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych 

substancji i preparatów; 

21) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego 

poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których 

przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących. 

2. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną i 

materialną:  

1) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole poprzez: 

a) organizowanie spotkań dyrektora szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich 

rodzicami, 

b) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku   

szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, 

warunków rodzinnych i materialnych, 

c) organizację zajęć integracyjnych, 

d) pomoc w adaptacji ucznia, w nowym środowisku organizowana przez pedagoga lub 

psychologa szkolnego, 

e) udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną lub 

wychowawcę, 

f) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną, 
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g) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-

pedagogicznej, 

h) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania indywidualnego 

na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.   

2) Nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków 

rodzinnych i losowych poprzez:  

a) udzielanie pomocy materialnej w formach określonych w Regulaminie udzielania 

uczniom pomocy materialnej, 

b) występowanie o pomoc dla uczniów do rady rodziców i sponsorów, a także do 

organu prowadzącego dla wybitnie uzdolnionych uczniów. 

3. Uczniowie zdolni otaczani są opieką w szczególności:  

1) umożliwia się uczniom szczególnie zdolnym realizację indywidualnego programu 

nauki lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

2) organizuje się zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów, i olimpiad; 

3) nawiązuje się współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi (uczelniami wyższymi) 

w celu wzbogacenia procesu dydaktycznego; 

4) organizuje się wewnętrzne konkursy wiedzy i umiejętności; 

5) kieruje się ucznia do opieki przez Zespół ds. Pomocy pedagogiczno-psychologicznej, 

w celu wypracowania indywidualnych form i metod pracy z nim; 

6) dostosowuje się wymagania edukacyjne do potrzeb ucznia; 

7) indywidualizuje się pracę z uczniem na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych. 

 

4. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:  

1) realizację przyjętego w szkole programu profilaktyki;  

2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;  

3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we   

współpracy z lekarzami  i psychologami;  

4) działania opiekuńcze wychowawcy klasy;   

5) działania pedagoga i psychologa szkolnego;  

6) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, m.in. poprzez organizowanie 

zajęć integracyjnych, spotkań z psychologami.  
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IV. POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA 

 

§ 7  

1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest 

wychowankom, rodzicom i nauczycielom. 

1a. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora. 

2. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na : 

1) diagnozowaniu środowiska ucznia; 

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i 

umożliwianiu ich zaspokojenia; 

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez 

ucznia; 

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 

5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych 

dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 

indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze 

resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie  

oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 

6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców; 

7) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym 

zakresie; 

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

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

kierunku; 

9) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

dzieci; 

10) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i 

odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom; 

11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

12) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 

13) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 
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3. Pomoc  psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z: 

1) Rodzicami; 

2) psychologiem; 

3) pedagogiem; 

4) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi; 

5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 

4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest udzielana z inicjatywy:  

1) rodziców; 

2) ucznia; 

3) nauczyciela lub wychowawcy prowadzącego zajęcia z uczniem; 

4) specjalisty; 

5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni  specjalistycznej; 

6) higienistki szkolnej 

7) pomocy nauczyciela 

8) pracownika socjalnego 

9) asystenta rodziny 

10) kuratora sądowego 

5. Celem pomocy psychologiczno-pedagogiczna jest rozpoznawanie możliwości 

psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych                           

i edukacyjnych uczniów, oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości 

psychofizycznych dziecka, wynikających z: 

1) ze szczególnych uzdolnień 

2) niepełnosprawności; 

3) niedostosowania społecznego; 

4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

5) specyficznych trudności w uczeniu się ; 

6) zaburzeń komunikacji językowej; 

7) choroby przewlekłej; 

8) zaburzeń psychicznych; 

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych; 

11) zaniedbań środowiskowych; 

12) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 

granicą; 
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13) odmienności kulturowej; 

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

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi. 

 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie: 

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

uczniów wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie 

ich zainteresowań i uzdolnień; 

2) działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich 

zaspokojenia; 

3) zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych; 

4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych; 

6) zajęć socjoterapeutycznych; 

7) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli; 

8) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

9) porad dla uczniów; 

10)  klas integracyjnych; 

11)  działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się 

w trudnej sytuacji życiowej; 

12) Oddziałów klas terapeutycznych. 

§ 8  

1. W szkole obowiązuje szkolny system rozpoznawania indywidualnych możliwości i potrzeb 

edukacyjnych uczniów. 

2. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z 

rodzicami, uczniami, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń 

poradni psychologiczno-pedagogicznych.  

3. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień, wychowawca klasy lub nauczyciel 

edukacji przedmiotowej składa wniosek do dyrektora szkoły o objęcie ucznia opieką 

zespołu, o którym mowa w § 11 statutu szkoły. 

4. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami 

uczniów. 
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5. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych 

przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na 

indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki. 

6. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i 

ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką 

nauczyciela. 

 

§ 8a. 

Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami 

ćwiczeniowymi szkoły 

 

1. Uczniowie mają możliwość korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i  

ćwiczeniowych, zakupionych z dotacji celowej MEN. 

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

mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów 

edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom 

materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. 

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

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

szkolnego: 

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

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

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

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

edukacyjnych szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu. 

5. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia 

ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego: 

1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych 

podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone 

podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego; 

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

wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i 

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

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

przekazuje szkole protokół zdawczo- odbiorczy, do której uczeń został przyjęty 
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6. W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami zapewnionymi przez ministra 

odpowiedniego do spraw oświaty i wychowania lub zakupionymi z dotacji celowej (o 

których mowa w art. 22 ak ust. 6) dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych dyrektor może je przekazać dyrektorowi 

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

organu prowadzącego szkołę, której zostały przekazane. 

7. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 

edukacyjnych określa dyrektor szkoły przy uwzględnieniu co najmniej 3 letniego czasu 

używania. 

§ 9  

1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne 

trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli 

właściwych zajęć edukacyjnych.  

1a. Liczba uczestników tych zajęć nie może przekroczyć 8 osób. 

2. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga 

zgody rodzica lub pełnoletniego ucznia. 

2a. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w 

szkole rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. 

3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych i 

oddziałowych. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowej. 

4. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację 

w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy 

własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy. 

5. Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby to: 

1) korekcyjno–kompensacyjne, organizowane dla uczniów, u których stwierdzono 

specyficzne trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający 

przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej;  

1a) Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5; 

2) logopedyczne, organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują 

zakłócenia komunikacji językowej; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający 

przygotowanie w zakresie logopedii; 
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2a) Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4; 

3) socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, organizowane dla 

uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. 

Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć; 

3a) Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10. 

5a. Oddział klas terapeutycznych: 

1) dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających 

dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb 

edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej; 

2) nauczanie jest tu prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, z 

uwzględnieniem konieczności dostosowania metod i form realizacji do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów; 

3) oddziały klas terapeutycznych organizowane są z początkiem roku szkolnego w 

przypadku zaistnienia w szkole takiej potrzeby; 

4) liczba uczniów w oddziale klasy nie może przekroczyć 15 osób, 

6. O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami 

specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły.  

7. Nauka ucznia w oddziale klasy terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno- 

wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu usunięcia opóźnień 

w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla danego etapu edukacyjnego, lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń 

stanowiących powód objęcia ucznia nauką w oddziale klasy tego typu. 

8. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 

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

przypadkach, o prowadzeniu zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, przy 

zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć. 

9. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

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

roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

10. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę oddziału. 
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11. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w szkole  zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia 

nauczycieli. 

§ 10  

1. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu 

wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy 

wykorzystaniu aktywnych metod pracy.  

2. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są w grupach 

odpowiadających liczbie uczniów w oddziale. 

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 prowadzą doradca zawodowy lub nauczyciel, posiadający 

przygotowanie do prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i 

zawodu. 

§ 11  

1. W szkole zatrudnieni są pedagodzy szkolni, a w miarę potrzeb specjaliści, posiadający 

kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.  

2. W celu objęcia ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

całościową pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz zintegrowania oddziaływań 

pomocowych w szkole funkcjonują zespoły d. s pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

odrębne dla poziomów kształcenia. 

3. Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych uczniów, w tym: 

a) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, 

b) rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień. 

2) określenie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania; 

3) dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej uczniom, w tym 

efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych i innych zajęć, 

stosownie do potrzeb oraz przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy 

z uczniem; 

4) wyrażanie opinii dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego; 

5) planowanie zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich 

realizacji; 

6) opracowanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia tzw. WOFU wobec 

uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
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7) opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych 

dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 

indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów 

niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 

8) podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie 

problemów wychowawczych; 

9) organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli; 

10) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i 

nauczycieli; 

11)  wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

uczniów; 

12)  współpraca z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

4. W skład każdego zespołu wchodzą; wychowawca jako przewodniczący (koordynator 

pomocy pedagogiczno-psychologicznej), pedagog szkolny, nauczyciele obowiązkowych 

zajęć u ucznia, którego sprawa jest rozpatrywana, specjaliści zatrudnieni w szkole. 

5. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w pracach zespołu, w części dotyczącej ich dziecka. O 

terminie posiedzenia zespołu i możliwości uczestnictwa w jego pracach zawiadamia 

rodziców wychowawca. 

6. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu zespołu, dyrektor szkoły informuje na 

piśmie rodziców ucznia o przyjętych przez Zespół ustaleniach. 

7. Na wniosek dyrektora szkoły w pracach zespołu może uczestniczyć także przedstawiciel 

organu prowadzącego i przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej, w rejonie, której znajduje się szkoła. 

8. Zespół zajmuje się diagnozowaniem uczniów, planowaniem pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, jej realizacją i badaniem efektywności działań  

 

§ 12  

1. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny zawiera: 

1) imię ( imiona) i nazwisko ucznia; 

2) nazwę szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza; 

3) podstawę założenia IPET - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 

a) zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,  
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b) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjno-terapeutycznych wynikających 

z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych, 

c) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań. 

4) zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sposoby ich udzielania oraz 

czas trwania i wymiar godzin, w którym powinny być realizowane; 

5) podpisy osób uczestniczących w posiedzeniu Zespołu; 

6) podpis dyrektora szkoły. 

2. Po upływie okresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wskazanej przez 

zespół i przydzielonej, za zgodą organu prowadzącego, przez dyrektora szkoły, zespół 

dokonuje okresowej oceny efektywności udzielanej pomocy oraz wskazuje propozycje 

form i sposobów udzielania pomocy na kolejny okres, z określeniem czasu trwania i 

wymiaru godzin, w którym powinny być realizowane. Okresowa ocena ma być 

odnotowana w programie IPET 

3. IPET jest dokumentem szkolnym i podlega przepisom w sprawie prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.   

4. Po ukończeniu przez ucznia Szkoły rodzice otrzymują oryginał Karty . 

5. Na podstawie prowadzonych w szkole Kart, dyrektor szkoły dokonuje bilansu potrzeb na 

dany rok szkolny, w szczególności określa formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej i 

liczbę godzin potrzebną na ich realizację. Z wnioskiem o przydział potrzebnej liczby 

godzin i etatów występuje do organu prowadzącego. 

§ 13  

1. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna 

w Oleśnie na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami. 

2. Do zadań pedagoga, psychologa  należy:  

1)  prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym 

diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia; 

2)  minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia; 

3)  prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej; 
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4)  wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

uczniów; 

5)  rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych; 

6)  określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej uczniom, rodzicom jak i nauczycielom; 

7)  organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno –

pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 

8)  podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i 

wychowawców; 

9)  działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowej; 

10)  prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad 

w zakresie wychowania; 

11) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczego i 

profilaktyki; 

12) udział w opracowywaniu programów profilaktyki;  

13) przewodniczenie zespołom d/s pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

14) realizacja zadań przypisanych Zespołom; 

15) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Do zadań logopedy należy: 

1) przeprowadzenie wstępnych badań dzieci z grupy zerowej w celu ustalenia stanu 

mowy, w tym mowy głośnej i pisma – wytypowanie dzieci do pomocy logopedycznej; 

2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie 

pomocy logopedycznej; 

3) prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych indywidualnych lub 

w grupach; 

4) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia wymagającego intensywnych 

ćwiczeń – udzielanie  instruktażu dla rodziców; 

5) udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń 

logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i 

fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej; 

6) prowadzenie terapii logopedycznej poprzez ćwiczenia logopedyczne; 

7) prowadzenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;  

8) udział w pracach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej; 
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9) stała współpraca z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno –

kompensacyjne; 

10) organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących 

rozwoju mowy; 

11) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia; 

12) organizacja i opieka nad gabinetem logopedycznym; 

13) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 14  

1. Do zadań doradcy zawodowego należy:  

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i 

zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) wskazywanie rodzicom, uczniom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na 

poziomie regionalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym dotyczących rynku 

pracy, trendów rozwojowych, programów edukacyjnych; 

4) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom; 

5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących. 

 

§ 15  

1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanych 

społecznie: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) odpowiednie warunki do pobytu w szkole, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne; 

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia; 

4) zajęcia rewalidacyjne stosownie do potrzeb;  

5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 

2. Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem 

prowadzącym (od 2 do 5 godzin). 

3. Liczba uczniów w oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej powinna wynosić: 

1) w oddziale dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących – od 6 do 8; 

2) w oddziale dla uczniów niewidomych i słabo widzących  - od 8 do 10; 

3) w oddziale dla uczniów z chorobami przewlekłymi – od 10 do 16; 
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4) w oddziale dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi – od 6 do 8; 

5) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową – od 8 do 12; 

6) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – od 10 

do 16; 

7) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i 

znacznym – od 6 do 8; 

8) w oddziale dla uczniów z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi – od 2 do 4; 

9) w oddziale dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym, zagrożonych uzależnieniem lub z zaburzeniami zachowania – od 10 do 16. 

4.W przypadku gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności 

sprzężone, wymienione wyżej, liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2. 

§ 16  

1. Uczniom, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły 

organizuje się indywidualne nauczanie 

2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców ( prawnych 

opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej 

poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor 

organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych 

w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz 

form pomocy psychologiczno –pedagogicznej. 

3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciela poszczególnych przedmiotów.  

4. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu 

rodzinnym. 

5. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia 

ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania 

danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości  psychofizycznych ucznia. 

6. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, dyrektor może 

zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia 

oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.  

7. Na podstawie orzeczenia, dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć 

indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  

8. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio 

z uczniem  wynosi od 10 do 12 godzin. 
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9. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia 

uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego 

osobowego rozwoju, dyrektor szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając 

zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy 

uczestniczenia  w życiu szkoły.  

10. Kształcenie specjalne i indywidualne nauczanie realizowane powinno być na podstawie art. 

71b. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572 z późn. zm.). 

§ 17  

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej 

z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez: 

1) udzielanie pomocy materialnej w formach określonych w Regulaminie udzielania 

pomocy materialnej uczniom PG nr 1 w Oleśnie; 

2) występowania o pomoc do rady rodziców, sponsorów i organizacji. 

 
 

§ 18  

1. Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego 

ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, dyrektor 

szkoły może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków 

finansowych szkoły. 

3. Obowiązkiem wszystkich rodziców jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia 

podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli. 

 

V. ORGANY GIMNAZJUM I ICH ZADANIA 

§ 19  

Organy szkoły 

 

1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor gimnazjum; 

2) rada pedagogiczna; 

3) rada rodziców; 

4) samorząd uczniowski. 
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§ 20  

Dyrektor gimnazjum 

 

1. Dyrektorem gimnazjum może być nauczyciel posiadający pełne kwalifikacje pedagogiczne 

i co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku pedagogicznym w pełnym wymiarze 

realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, lub nauczyciel akademicki. 

2. Dyrektora gimnazjum powołuje Burmistrz Olesna na okres 5 lat.  

3. Dyrektor kieruje pracą gimnazjum i pełni w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy 

obowiązki kierownika zakładu pracy w stosunku do zatrudnionych w nim nauczycieli i 

innych pracowników niepedagogicznych, a w szczególności: 

1) koordynuje bieżącą działalność dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na 

zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi w gimnazjum; 

3) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów; 

4) organizuje zebrania  rady pedagogicznej – z własnej inicjatywy, na wniosek 

uprawnionego organu lub na wniosek rady pedagogicznej i przewodniczy im; 

5) realizuje zadania opiekuńcze nad uczniami oraz tworzy warunki dla harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego m. in. poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

6) realizuje uchwały organów gimnazjum podjęte w ramach posiadanych przez nie 

kompetencji; 

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za 

ich prawidłowe wykorzystanie; 

8) na bieżąco współpracuje z pozostałymi statutowymi organami gimnazjum dla dobra 

uczniów i szkoły; 

9) wydaje decyzje w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły na podstawie 

uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego; Nie 

dotyczy to ucznia objętego obowiązkiem szkolnym, w uzasadnionych przypadkach 

uczeń ten na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora 

oświaty do innej szkoły; 

10) Odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego 

przeprowadzonego w szkole; 

11) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia; 

12) Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez 

wizytatora) jest obowiązany powiadomić: 
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a) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń, 

b) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji. 

4. Dyrektor jest odpowiedzialny za prowadzenie określonej przepisami dokumentacji i 

właściwe dokumentowanie w niej przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 

opiekuńczej, a w szczególności: 

1) księgi ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu zamieszkałych 

w obwodzie gimnazjum; 

2) księgi uczniów; 

3) dzienników lekcyjnych; 

4) arkuszy ocen. 

5. Dyrektor jako-w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy kierownik -  zakładu pracy: 

1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi; 

2) przyznaje nagrody i premie oraz udziela kar porządkowych nauczycielom i pozostałym 

pracownikom; 

3) występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej o nadanie odznaczeń 

i udzielenie wyróżnień dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. 

6. Dyrektor wydaje: 

1) zarządzenia, które są aktami normatywnymi, dotyczącymi w szczególności spraw 

bieżących funkcjonowania gimnazjum oraz spraw z zakresu organizacji pracy; 

2) decyzje – jeżeli właściwy przepis prawa tak stanowi. 

Projekty zarządzeń dyrektor uzgadnia z zakładową organizacją związkową lub innymi 

organami jeżeli wynika to z przepisów prawa lub wymagają tego inne istotne względy 

związane z przedmiotem regulacji objętym zarządzeniem. 

7. Dyrektor odpowiada za spełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkujących 

w obwodzie szkolnym gimnazjum oraz prowadzi pisemną ewidencję spełniania przez nich 

obowiązku szkolnego. 

8. Dyrektor, może wyrazić zgodę na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub 

obowiązku nauki poza szkołą określając równocześnie warunki jego spełniania. 

9. Wykonywanie nadzoru pedagogicznego ma na celu kontrolę osiągania wyznaczonych 

standardów stosowania przez nauczycieli ustalonych metod i programów nauczania oraz 

systemów sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów. 

10. Dyrektor w zakresie realizacji swoich zadań współpracuje na bieżąco z pozostałymi 

statutowymi organami gimnazjum. 
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§ 21  

Rada Pedagogiczna 

 

1. W gimnazjum działa rada pedagogiczna w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w Szkole. 

2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

3. Rada pedagogiczna realizuje statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i 

opieki. 

4. Pracami rady pedagogicznej kieruje jej przewodniczący. 

5. Funkcjonowanie rady pedagogicznej reguluje jej regulamin przyjęty w głosowaniu na 

posiedzeniu i zatwierdzony przez przewodniczącego. 

6. Rada pedagogiczna obraduje i podejmuje decyzje na zebraniach. W uzasadnionych 

przypadkach, w szczególności w celu przygotowania materiałów pod obrady może 

pracować w powołanych przez dyrektora komisjach tematycznych. 

7. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w 

każdym semestrze roku szkolnego w związku z zatwierdzaniem wyników klasyfikowania i 

promowania uczniów po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących 

potrzeb. 

8. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane: 

1) z inicjatywy przewodniczącego; 

2) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

3) na wniosek organu prowadzącego; 

4) na wniosek co najmniej 2/3 członków rady pedagogicznej. 

9. Posiedzenie rady pedagogicznej jest prawomocne gdy uczestniczy w nim co najmniej 

połowa jej składu. 

10. Uchwały podejmowane przez radę pedagogiczną zapadają zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy ogólnego jej składu. 

11. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

12. W zebraniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby 

zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 

13. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. 

14. Dyrektor gimnazjum przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacje o działalności. 
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15. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady 

pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców/opiekunów 

prawnych, a także nauczycieli i innych pracowników gimnazjum. 

16. Szczegółowe zasady funkcjonowania rady pedagogicznej określa regulamin. 

 

§ 22  

1. Do kompetencji  rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy gimnazjum; 

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

5) podejmowanie uchwał dotyczących skreślenia z listy uczniów; 

6) uchwalenie statutu szkoły i wprowadzenie zmian (nowelizacje) do statutu. 

2. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie dyrektora lub zatrudnionego 

na stanowisku kierowniczym w gimnazjum innego nauczyciela. W przypadku wyżej 

określonym organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie 

wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania 

wniosku. 

3. Rada pedagogiczna opiniuje: 

1) organizację pracy  gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych; 

2) projekt planu finansowego gimnazjum składanego przez Dyrektora Szkoły; 

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

4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

5) uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie w sprawie zmian organizacyjnych albo likwidacji 

szkoły; 

6) analizuje stan czytelnictwa na podstawie sprawozdań nauczyciela-bibliotekarza; 

7) zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

8) ustala inny od obowiązującego czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 

1 godzina zegarowa) przy zachowaniu ogólnego tygodniowego czasu pracy 

obliczonego na podstawie ramowego planu nauczania; 

9) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy 

szkoły. 
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4. Uwzględniając możliwości edukacyjne uczniów gimnazjum, rada pedagogiczna może 

jeden raz w ciągu okresu nauki w gimnazjum promować uczniów, którzy nie zdali 

egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych. 

5. Rada pedagogiczna może występować do Opolskiego Kuratora Oświaty z wnioskami 

o zbadanie i dokonanie oceny funkcjonowania gimnazjum Dyrektora lub innego 

nauczyciela. 

6. Rada Pedagogiczna może oceniać sytuację gimnazjum oraz występować do organów 

gminy w tej sprawie. 

 

§ 23  

1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami 

prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 

prowadzący gimnazjum oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym 

gimnazjum uchyla uchwały rady pedagogicznej w razie stwierdzenia ich niezgodności 

z przepisami prawa. 

3. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny w sprawie wstrzymanej 

uchwały rady pedagogicznej jest ostateczne. 

§ 24  

Rada Rodziców 

 

1. Rada rodziców jest społecznym organem gimnazjum i stanowi reprezentację 

rodziców/opiekunów prawnych wszystkich uczniów. 

2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rodziców/opiekunów 

prawnych uczniów z każdego oddziału, wybranych w tajnym głosowaniu spośród dowolnie 

zgłoszonej liczby kandydatów, w obecności co najmniej połowy ogółu rodziców/ prawnych 

opiekunów uczniów danego oddziału. 

3. Rada rodziców gromadzi fundusze pochodzące ze składek rodziców/ prawnych opiekunów 

uczniów oraz z innych źródeł z przeznaczeniem na cele związane z funkcjonowaniem 

gimnazjum. 

4. Zasady wydatkowania środków finansowych ze zgromadzonych funduszy określa 

regulamin rady rodziców. Regulamin określa także szczegółowe kompetencje i zasady 

funkcjonowania rady rodziców. 

5. Regulamin działania rady rodziców nie może być sprzeczny z postanowieniami niniejszego 

Statutu. 
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6.  Rada rodziców w zakresie kompetencji opiniujących: 

1) opiniuje projekt planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora; 

2) opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń; 

3) opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za 

okres stażu. Rada rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. 

Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania; 

4) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, 

w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować; 

 

7. Rada rodziców może: 

1) wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem 

nauczyciela stażysty; 

2) występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich 

sprawach szkolnych; 

3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na 

stanowisko dyrektora szkoły; 

4) delegować swojego przedstawiciela do zespołu oceniającego, powołanego przez organ 

nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy. 

 

§ 25  

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

W ramach tego współdziałania rodzice mają prawo do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danym oddziale; 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz przeprowadzania egzaminów; 

3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego 

zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce; 

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych 

dzieci; 

5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na 

temat pracy szkoły. 
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§ 26  

Samorząd uczniowski 

 

1. Samorząd uczniowski gimnazjum tworzą wszyscy jego uczniowie. Organami 

przedstawicielskimi samorządu uczniowskiego są: 

1) Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych; 

2) zarząd. 

2. Szczegółowe zasady funkcjonowania samorządu uczniowskiego reguluje Regulamin 

Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 27  

Zasady współdziałania organów gimnazjum oraz sposoby rozwiązywania sporów 

między nimi 

1. Organy gimnazjum informują się wzajemnie o wynikach swej pracy, przedkładając sobie 

okresowe sprawozdania w tym zakresie i podjęte uchwały. 

2. W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowej wewnątrz szkoły dyrektor szkoły jest 

zobowiązany do  powołania każdorazowo komisji rozjemczej na pisemny wniosek jednej 

ze stron konfliktu, w terminie do 2 tygodni od daty zgłoszenia wniosku. 

3. Skład komisji rozjemczej jest zależny od rodzaju konfliktu  i uczestniczących w nim stron. 

4. Gdy stronami w konflikcie są dyrektor szkoły i rada pedagogiczna, w skład komisji 

rozjemczej wchodzą: przedstawiciele związków zawodowych, członek rady pedagogicznej 

wskazany przez stronę konfliktu oraz przedstawiciel organu  prowadzącego  szkołę. 

5. Gdy stronami w konflikcie są rodzice i rada pedagogiczna, w skład komisji rozjemczej 

wchodzą: przedstawiciele związków zawodowych, dyrektor lub wicedyrektor szkoły, 

członek rady pedagogicznej wskazany przez stronę oraz dwóch przedstawicieli rady 

rodziców. 

6. Gdy konflikt dotyczy ucznia i nauczyciela, w skład komisji wchodzą: dyrektor lub 

wicedyrektor szkoły, pedagog szkolny, rzecznik praw ucznia, członek rady pedagogicznej 

wskazany przez dyrektora oraz przedstawiciel rady rodziców. W skład komisji może 

wchodzić negocjator spoza szkoły. 

7. Posiedzenie komisji jest ważne, o ile uczestniczy w nim co najmniej 2/3 ustalonego składu. 

8. Komisja rozjemcza jest zobowiązana do przedstawienia protokołu posiedzenia i pisemnego 

powiadomienia stron o podjętej decyzji w terminie jednego tygodnia od  daty posiedzenia. 
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§ 28  

1. Dopuszcza się możliwość działania w gimnazjum organizacji i stowarzyszeń, których cele 

statutowe zakładają działalność wychowawczą wśród dzieci i młodzieży, albo rozszerzanie 

form pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenie lub organizację wyraża dyrektor po 

uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii 

rady pedagogicznej. 

§ 29  

Wicedyrektor i inne stanowiska kierownicze 

1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły tworzy się następujące stanowiska 

kierownicze: 

1) wicedyrektor  szkoły; 

2) kierownik administracyjny. 

  

2. W celu należytego administrowania sprzętem informatycznym w szkole tworzy się 

stanowisko administratora sieci komputerowej. 

3. Dla wyżej wymienionych stanowisk dyrektor szkoły opracowuje szczegółowy przydział 

czynności, uprawnień i odpowiedzialności zgodnie z potrzebami i organizacją szkoły. 

4. Stanowisko wicedyrektora tworzy się w szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów. 

Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę może tworzyć dodatkowe 

stanowiska kierownicze. 

 

 

VI. REKRUTACJA UCZNIÓW 

 

§ 30  

1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się: 

1) z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum; 

2) na wniosek rodziców – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza 

obwodem, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami . 

2. W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem jest większa niż liczba 

wolnych miejsc, kandydatów przyjmuje się na podstawie następujących kryteriów: 

1) Punkty pochodzące z przeliczania ocen z 5 przedmiotów: języka polskiego, 

matematyki, przyrody, historii, obowiązkowego języka obcego (max 25 pkt) 

a) celujący – 5 pkt, 

b) bardzo dobry – 4 pkt, 
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c) dobry – 3 pkt, 

d) dostateczny – 2 pkt, 

e) dopuszczający – 1 pkt.  

2) Punkty pochodzące z przeliczania ocen zachowania ukończenia szkoły 

podstawowej (max 4 pkt) 

a) wzorowe – 4 pkt, 

b) bardzo dobre – 3 pkt, 

c) dobre – 2 pkt, 

d) poprawne – 1 pkt. 

3) Liczba punktów uzyskanych podczas sprawdzianu na zakończenie szkoły 

podstawowej; 

4) Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej (max 20 pkt) 

a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 5 pkt, 

b) Laureat konkursów organizowanych przez kuratora oświaty – 5 pkt, 

c) finalista konkursów organizowanych przez kuratora oświaty – 4 pkt, 

d) inne osiągnięcia wpisane na świadectwie (artystyczne i sportowe) 

 I – III na szczeblu ogólnopolskim – 5 – 7 pkt 

 I – III na szczeblu wojewódzkim – 3 – 5 pkt 

 I – III na szczeblu powiatowym – 1 – 3 pkt 

3. Wymagane dokumenty: 

1) zgłoszenie w przypadku kandydatów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum; 

2) wniosek w przypadku kandydatów zamieszkach poza obwodem gimnazjum; 

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; 

4) zaświadczenie o wynikach sprawdzianu ; 

5) dwa zdjęcia legitymacyjne; 

6) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego; 

7) karta zdrowia ucznia. 

4. Klasa sportowa realizuje ukierunkowany etap szkolenia sportowego w zakresie dwóch 

dyscyplin sportowych piłki siatkowej i lekkiej atletyki.  

Warunkiem przyjęcia do klasy sportowej jest: 

1)dostarczenie orzeczenia lekarskiego z poradni sportowej lub innego uprawnionego 

lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu; 

2)dostarczenie pisemnej zgody rodzica na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej; 
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3)pozytywne zaliczenie egzaminu sprawnościowego przeprowadzonego w Publicznym 

Gimnazjum nr 1 w Oleśnie . 

5. Uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowani są do klasy 

integracyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego 

6. Rekrutację przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły 

§ 30a. 

Rekrutacja ucznia przybywającego z zagranicy 

 

1. Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniego oddziału klasy oraz 

przyjmowany do: 

1) publicznego gimnazjum, któremu ustalono obwód właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania ucznia- zgodnie z art. 20 a ust. 2, art. 20 e ust. 1  i art. 20 u ust. 1 ustawy o 

systemie oświaty oraz na podstawie dokumentów; 

2) publicznego gimnazjum, innego niż właściwe ze względu na miejsce zamieszkania 

ucznia- na podstawie dokumentów, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

2. Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów, zostaje 

zakwalifikowany do odpowiedniego oddziału klasy oraz przyjęty do szkoły na podstawie 

rozmowy kwalifikacyjnej. 

3. Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustala dyrektor szkoły oraz przeprowadza rozmowę, w 

razie potrzeby, w obecności nauczyciela. 

4. Szczegółowe warunki i zasady przyjmowania do szkół publicznych osób przybywających z 

zagranicy określa Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015 

roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i 

placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali 

naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji 

dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka 

i kultury kraju pochodzenia. 

 

§ 30b. 

Przechodzenie ucznia ze szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu 

 

1.Szczegółowe warunki i zasady przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej jednego typu do 

szkoły publicznej innego typu określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

13 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły 
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publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do 

szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu. 

2. Jeżeli w oddziale klasy, do której uczeń przechodzi, uczą się innego języka niż ten, którego 

uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu 

uczęszczanie w innym oddziale lub grupie w tej szkole na zajęcia z języka obcego 

nowożytnego, którego uczył się w szkole , z której przechodzi, uczeń jest obowiązany: 

1) uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale szkoły, do której 

przechodzi, wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku 

szkolnego albo: 

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył 

się w szkole, z której przechodzi, albo: 

3) uczęszczać do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego 

uczył się w szkole, z której przechodzi. 

3. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 niniejszego paragrafu, przeprowadza 

się egzamin klasyfikacyjny zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 

roku. 

 

VII. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

 

§ 31  

1. Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej oraz ich wymiar określa 

ramowy plan nauczania, który jest podstawowym dokumentem organizującym szkolne 

nauczanie. Decyduje jakich przedmiotów uczy się w szkole, a więc jaką strukturę wiedzy 

otrzymują uczniowie. Ramowy plan nauczania  zawiera : 

1) obowiązkowe zajęcia lekcyjne z poszczególnych przedmiotów; 

2) zajęcia lekcyjne fakultatywne dla uczniów. 

2. Zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze realizowane są w okresie roku 

szkolnego, który rozpoczyna się z dniem 1 września danego roku, a kończy 31 sierpnia 

następnego roku kalendarzowego. 

3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i wakacji letnich wynikają ze szczegółowych przepisów 

w sprawie organizacji roku szkolnego wydanych przez właściwe organy. 

4. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki oraz ogólne warunki 

funkcjonowania szkoły, w tym ilość godzin dla uczniów w danym roku szkolnym, określa 

arkusz organizacyjny gimnazjum opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia 

każdego roku, na podstawie programu nauczania i planu finansowego gimnazjum oraz 
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ustaleń dotyczących zasad tworzenia oddziałów i podziału ich na grupy, liczby godzin 

przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych 

finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący i zaopiniowanych 

przez Radę Pedagogiczną. Arkusz zatwierdza Burmistrz Olesna w imieniu organu 

prowadzącego szkołę do 30 maja danego roku. 

5. Plan nauczania opracowywany jest na cały cykl kształcenia. Plan nauczania nie może być 

sprzeczny z ramowym planem nauczania dla gimnazjum. 

6. Zmiany arkuszy organizacyjnych dokonywane są w formie pisemnego aneksu. 

7. Arkusz organizacyjny gimnazjum określa liczbę pracowników zatrudnionych w szkole, 

wykaz przedmiotów i zajęć, liczbę godzin zajęć obowiązkowych oraz nadobowiązkowych, 

w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków 

zabezpieczonych przez organ prowadzący. 

 

§ 32  

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

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych określonych planem nauczania i programem wybranym z zestawu 

programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.  

2. Na pierwszym w danym roku szkolnym posiedzeniu rada pedagogiczna zatwierdza podział 

oddziałów na grupy w ramach zajęć wymagających specjalnych warunków nauki i 

zachowania bezpieczeństwa, przy uwzględnieniu wysokości środków finansowych 

posiadanych przez gimnazjum oraz przepisów dotyczących ramowych planów nauczania. 

Podział oddziałów na grupy określa arkusz organizacyjny na dany rok szkolny. Jeżeli 

oddział liczy co najmniej 24 uczniów, podział na 2 grupy jest obowiązkowy na zajęciach z 

języków obcych i informatyki. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów 

podział oddziału na grupy na zajęciach, o których mowa wyżej może być dokonany za 

zgodą organu prowadzącego. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach 

od 12 do 26 uczniów. Podziału na grupy dokonuje się z uwzględnieniem kwalifikacji 

nauczyciela, wyposażenia dydaktycznego gimnazjum, przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa uczniów, a także przydzielonych środków finansowych.  

3. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych, informatyki w oddziałach 

liczących więcej niż 24 uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub 

międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów, liczba uczniów w grupie nie 

powinna przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni. 
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4. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących 

więcej niż 24 uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, 

międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy uwzględnia 

się stopień zaawansowania znajomości języka obcego. 

5. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone w grupie liczącej nie więcej niż 26 uczniów. 

Dopuszcza się tworzenie grup oddziałowych, międzyoddziałowych, z tym że jeżeli w skład 

grupy oddziałowej, międzydziałowej wchodzą uczniowie niepełnosprawni uczęszczający 

do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba uczniów w 

grupie nie może być większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym 

lub specjalnym. 

6. Zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być 

prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. 

 

§ 33  

Organizacja zajęć 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na 

podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy. 

2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone 

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

przypadkach może trwać od 30 do 60 minut. Przerwy międzylekcyjne są nie krótsze niż 

5 minut, co najmniej dwie przerwy międzylekcyjne wynoszą 15 minut.  

3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne, koła zainteresowań i inne zajęcia 

nadobowiązkowe prowadzone są w grupach międzyoddziałowych.  

4. W szkole stosownie do potrzeb uczniów mogą działać koła zainteresowań, nad którymi 

opiekę sprawuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora. Liczba uczniów biorących udział 

w pracach koła zainteresowań nie powinna być niższa niż 5. 

5. W szkole mogą być prowadzone bezpłatne, pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla 

uczniów, w tym sekcje sportu kwalifikowanego stosownie do potrzeb uczniów 

i możliwości finansowych szkoły. 

6. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, dyrektor po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej i właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej może zezwolić uczniom 

na odbywanie nauki w ramach indywidualnego programu lub toku nauki, wyznaczając 
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nauczyciela – opiekuna. Odmowa w tym zakresie następuje w drodze decyzji 

administracyjnej. 

7. W uzasadnionych przypadkach uczniowie mogą być zwolnieni na czas określony z zajęć 

z wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu uczniów z zajęć wychowania fizycznego 

podejmuje dyrektor na podstawie opinii wydanej przez lekarza. 

8. Na pisemny wniosek rodziców szkoła organizuje dodatkową naukę języka mniejszości 

narodowej niemieckiej. 

 
§ 34  

Szkolny  System  Wychowania 

    

1. Na początku każdego roku szkolnego rada pedagogiczna opracowuje i zatwierdza 

szczegółowy Plan Pracy Wychowawczej na dany rok szkolny z uwzględnieniem 

aktualnych potrzeb i Szkolnego Programu Wychowawczego.    

2. Działania wychowawcze szkoły mają charakter systemowy i podejmują  je wszyscy 

nauczyciele zatrudnieni w szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych 

pracowników szkoły. Program wychowawczy szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój 

ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.  

3. Kluczem do działalności wychowawczej szkoły jest oferta skierowana do uczniów. 

Podstawą odniesienia sukcesu w realizacji  działań wychowawczych szkoły jest zgodne 

współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli.  

4. Podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają 

na celu przygotować ucznia do:  

1) pracy nad sobą; 

2) bycia użytecznym członkiem społeczeństwa;  

3) bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak:  odpowiedzialność, samodzielność,   

odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie   

godności innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja;  

4) rozwoju samorządności;  

5) dbałości o wypracowane tradycje: klasy, szkoły i środowiska;  

6) budowania poczucia przynależności i więzi ze szkołą;  

7) tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły gry 

akceptowane i  respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.  
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5.  Społeczność szkolna opracowuje kanon postępowania wszystkich podmiotów szkoły, 

który określa  jednoznacznie, co jest bezwzględnie nakazane i zakazane; jakie są i czego 

dotyczą obszary praw i swobód ucznia.  

6. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym szkoły. Preferuje się 

następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia. Uczeń: 

1) zna i akceptuje działania wychowawcze szkoły; 

2) szanuje oraz akceptuje siebie i innych; 

3) umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, 

demokratycznym  państwie oraz  świecie; 

4) zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, 

członkiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem; 

5) posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla 

siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów; 

6) jest zdolny do autorefleksji, nieustannie pracuje nad sobą; 

7) zna, rozumie i realizuje w życiu:  

a) zasady kultury bycia, 

b) zasady skutecznego komunikowania się, 

c) zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy, 

d) akceptowany społecznie system wartości  

8) chce i umie dążyć do  realizacji własnych zamierzeń: 

9) umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych; 

10) Jest otwarty na zdobywanie wiedzy.  

7. W oparciu o Program Wychowawczy Szkoły zespoły wychowawców (wychowawcy klas) 

opracowują klasowe programy wychowawcze na dany rok szkolny. Program 

wychowawczy w klasie powinien uwzględniać następujące zagadnienia:  

1) poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości;  

2) przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby;  

3) wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem;  

4) pomoc w tworzeniu systemu wartości; 

5) strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie:  

a) adaptacja, 

b) integracja,  

c) przydział ról w klasie,  

d) wewnątrzklasowy system norm postępowania,  

e) określenie praw i obowiązków w klasie, szkole,  
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6)  budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami:  

a) wspólne uroczystości klasowe, szkolne, obozy naukowe, sportowe,  

b) edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna,  

c) kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału w  podejmowaniu 

decyzji rodziców i  uczniów, 

d) wspólne narady wychowawcze,  

e) tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań klasy,  

f) aktywny udział klasy w pracach na rzecz szkoły i środowiska, 

7) strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne; 

8) promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych 

z ochroną zdrowia; 

9) preorientację zawodową. 

§ 35  

Formy współpracy szkoły z rodzicami 

1. Podstawowymi formami współpracy dyrektora szkoły z rodzicami są:  

1) zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie Szkoły, m.in. 

organizacja Szkoły,  zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i 

opiekuńczymi na  zebraniach   informacyjnych organizowanych dla rodziców i uczniów 

przyjętych do klas I; 

2) udział dyrektora szkoły w zebraniach rady rodziców, informowanie o  bieżących 

problemach szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy szkoły; 

3) przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań 

z rodzicami; 

4) rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich podczas 

dyżurów dyrektora.  

2. Współdziałanie ma na celu:  

1) doskonalenie organizacji pracy Szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego; 

2) poprawę warunków pracy i nauki oraz wyposażenia Szkoły; 

3) zapewnienie pomocy materialnej uczniom.  

3. Wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków oraz wskazówek  

dotyczących pracy szkoły odbywa się:  

1) za pośrednictwem klasowych rad rodziców; 

2) za pośrednictwem rady rodziców.  

4. Formy współdziałania rodziców i nauczycieli: 
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1) podpisywanie kontraktów pomiędzy wychowawcami klas a rodzicami, dotyczącymi 

zasad współpracy rodziców z wychowawcą i innymi nauczycielami, (w szczególności 

usprawiedliwiania nieobecności uczniów);  

2) spotkania z rodzicami – wywiadówki oraz „dni otwarte” (według harmonogramu 

opracowanego na początku roku szkolnego); 

3) przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych; 

4) ustalenie form pomocy; 

5) wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i szkole; 

6) wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji 

rodziców, współtworzenie  zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie; 

7) omawianie czytelnictwa uczniów i innych spraw dotyczących uczniów i szkoły; 

8) zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji  

rozpoczęcia roku szkolnego, imprezy klasowej,  zakończenia roku szkolnego, 

pożegnania absolwentów itp.); 

9) udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach,  imprezach  

sportowych; 

10) zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów ; 

11) wizyty wychowawcy w domach uczniów stwarzających problemy wychowawcze; 

12) indywidualne kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających 

bardzo słabe wyniki w nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, 

przekazywanie informacji w zeszytach    przedmiotowych  przez nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów, kontakty osobiste; 

13) udział  rodziców w wychowawczych lekcjach otwartych; 

14) udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie (za zgodą rodziców) do 

poradni psychologiczno- pedagogicznej; 

15) obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji 

z nauczycielami, o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć 

edukacyjnych  według warunków określonych w  Wewnątrzszkolnym Ocenianiu 

16) przekazanie rodzicom informacji o zasadach usprawiedliwiania nieobecności, które są 

zapisane w osobnym regulaminie. 

 
§ 36  

1. Dla realizacji celów statutowych umożliwia się dzieciom i młodzieży korzystanie 

w zależności od potrzeb z pomieszczeń szkolnych: 

1) do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 
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2) sportowo-rekreacyjnych ze sprzętem specjalistycznym; 

3) gabinetu pielęgniarki szkolnej; 

4) biblioteki szkolnej i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej; 

5) administracyjno – gospodarczych; 

6) gabinetu pedagoga szkolnego; 

7) świetlicy i stołówki szkolnej. 

 

§ 37  

Biblioteka i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej 

 

1. Organizacja biblioteki szkolnej: 

1) W gimnazjum funkcjonuje biblioteka, którą prowadzi nauczyciel – bibliotekarz, który 

w ramach realizacji swoich zadań propaguje czytelnictwo wśród uczniów. Czas pracy 

normują odrębne przepisy zawarte w Karcie Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. 

z późniejszymi zmianami.  

2) Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią gimnazjum, z której mogą korzystać 

wszyscy uczniowie oraz ich rodzice/opiekunowie prawni, nauczyciele i inni 

pracownicy gimnazjum.  

3) Zadaniem biblioteki jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów oraz innych materiałów  

z zakresu piśmiennictwa, zbiorów audiowizualnych itp. w celu realizacji zadań 

dydaktyczno-wychowawczych szkoły i doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

4) W celu wspierania samokształcenia uczniów w bibliotece działa Centrum 

Multimedialne.  

5) Nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor gimnazjum, który zapewnia właściwe 

pomieszczenie i jego wyposażenie oraz środki finansowe na zakup zbiorów, materiałów 

i czasopism. 

6) Biblioteka jest finansowana z budżetu gimnazjum oraz może otrzymywać dotacje 

celowe, a także darowizny. 

7) Czas pracy biblioteki określa regulamin, który powinien uwzględniać możliwość 

korzystania z biblioteki w czasie i po zajęciach lekcyjnych. 

 
 

2. Zasady udostępniania książek i innych źródeł informacji: 

1) Z biblioteki mogą korzystać bezpłatnie wszyscy uczniowie, rodzice, nauczyciele i 

pracownicy szkoły. 
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2) Biblioteka udostępnia swoje zbiory przez cały rok szkolny w godzinach pracy 

biblioteki. 

3) Do zbiorów bibliotecznych należą: 

a) programy nauczania, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe, 

b) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów, 

c) literatura piękna, popularnonaukowa i naukowa, 

d) wydawnictwa informacyjne i albumowe, 

e) czasopisma dla młodzieży, 

f) czasopisma pedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli, 

g) czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne, 

h) woluminy stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli, 

i) zbiory multimedialne, 

j) materiały regionalne i lokalne. 

k) literatura obcojęzyczna. 

 

4) Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać wypożyczając je do domu,  

     czytając lub przeglądając na miejscu księgozbiór podręczny lub czasopisma. 

5) Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres 3 tygodni, w przypadku 

wypożyczenia lektury o terminie zwrotu decyduje nauczyciel polonista. 

6) Bibliotekarz może dokonać prolongaty książki. 

7) Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone  

do biblioteki na 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego. 

8) Biblioteka umożliwia wypożyczenia książek na wakacje. Warunkiem wypożyczenia 

książek na wakacje jest zwrócenie w terminie wszystkich wcześniej wypożyczonych 

materiałów do biblioteki. 

9) Zasady wypożyczania książek na wakacje: 

a) czytelnik może wypożyczyć do 4 książek na okres 2 miesięcy,  

b) książki będą wypożyczane w ostatnim tygodniu roku szkolnego, po zakończeniu 

klasyfikacji,  

c)  termin zwrotu książek wypożyczonych na wakacje upływa w pierwszym tygodniu 

września, 

d) w razie zgubienia lub zniszczenia książki czytelnik ma obowiązek odkupienia takiej 

samej lub innej pozycji wskazanej przez bibliotekarza. 
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10) W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się  

z biblioteką szkolną. 

3. W ramach  poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł 

oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną biblioteka jest 

odpowiedzialna za: 

1) Gromadzenie, opracowanie i selekcja zbiorów bibliotecznych. 

2) Uzupełnianie i wzbogacanie zasobów biblioteki o lektury, nowości książkowe  i 

materiały multimedialne. 

3) Tworzenie nowych katalogów w programie MOL, teczek tematycznych dla uczniów i 

nauczycieli. 

4) Pomoc w poszukiwaniu źródeł i dobór literatury. 

5) Tworzenie warunków do posługiwania się technologią informacyjną - korzystanie 

z Multimedialnego Centrum Informacji Naukowej. 

 

4. Biblioteka  rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyodrębnia 

 i pogłębia u uczniów nawyk uczenia się poprzez: 

1) Gromadzenie zbiorów zgodnie z organizacją,  potrzebami  oraz zainteresowaniami 

czytelników . 

2) Pomoc w wyborach czytelniczych. 

3) Prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo w formie 

konkursów, wystaw, kiermaszy, spotkań autorskich, wieczorków poetycko -

muzycznych. 

4) Prowadzenie Koła Przyjaciół Biblioteki.  

5. Rozwijanie wrażliwości kulturowej i społecznej: 

1) Realizowanie projektów czytelniczych. 

2) Gromadzenie materiałów o regionie i patronie szkoły oraz organizowanie zajęć 

bibliotecznych promujących tradycję i kulturę regionu. 

3) Organizowanie imprez kulturalnych dla  społeczności szkolnej i  lokalnej.  

4) Organizowanie wycieczek do muzeum, konkursów, wystaw, wyjścia na 

przedstawienia, spektakle oraz filmy. 

6. Współpraca biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi 

bibliotekami: 

1) Współpraca z uczniami: 

a) Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami zachęcając ich do  świadomego i 

aktywnego udziału  w różnych formach upowszechniania i rozwijania kultury   
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czytelniczej oraz  kształtuje  postawy sprzyjające w  ich  indywidualnymi 

społecznym rozwoju, 

b) Mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w pracy koła bibliotecznego 

oraz aktywnie uczestnicząc w różnych konkursach i imprezach czytelniczych, 

c) Otrzymują pomoc w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze  

literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych, 

d) Biblioteka wspiera uczniów zdolnych raz mających trudności w nauce otaczając ich  

indywidualną opieką, 

e) Uczniowie mogą korzystać z Multimedialnego Centrum Informacji Naukowej, 

f) Biblioteka szkolna wspiera indywidualny rozwój ucznia przy ścisłej współpracy z 

pedagogiem szkolnym, wychowawcami i nauczycielami, 

g) Biblioteka upowszechnia treści edukacji zdrowotnej związanej ze zdrowym stylem 

życia, 

h) Nauczyciel bibliotekarz stara się przeciwdziałać wszelkim formom przemocy, 

i) Biblioteka nagradza uczniów za aktywną pracę zgodnie z wewnątrzszkolnym 

regulaminem oceniania. 

2) Współpraca z nauczycielami: 

a) wspieranie nauczycieli w ich pracy zawodowej i doskonaleniu własnym poprzez 

dostarczanie środków dydaktycznych, prenumeratę czasopism pedagogicznych 

 i udostępnianie literatury pedagogicznej, 

b) nauczyciele wszystkich przedmiotów współpracują z biblioteką korzystając  

z jej zasobów  i warsztatu informacyjno-bibliograficznego, 

c) biblioteka informuje nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów, 

d) biblioteka pomaga w organizacji uroczystości szkolnych, 

e) biblioteka przekazuje literaturę do pracowni przedmiotowych, 

f) biblioteka stwarza warunki do przeprowadzania zajęć dydaktycznych z różnych 

przedmiotów przy jednoczesnym wykorzystaniu jej zasobów czytelniczych. 

3) Współpraca z rodzicami: 

a) rodzice mogą korzystać ze zbiorów biblioteki, 

b) są informowani o aktywności czytelniczej dzieci za pośrednictwem wychowawców 

oraz podczas dni otwartych w szkole, 

c) biblioteka promuje swoją działalność   za pośrednictwem  Internetu, gazetek 

ściennych, 

d) biblioteka popularyzuje literaturę dla rodziców z zakresu wychowania, 
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e) biblioteka współpracuje z Radą Rodziców w zakresie finansowania zakupu nagród 

książkowych na koniec roku szkolnego oraz nagród na konkursy czytelnicze. 

4) Współpraca z innymi bibliotekami: 

a) wymiana wiedzy i doświadczeń, 

b) prowadzenie wypożyczeń międzybiblioteczne. 

7. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki oraz Centrum Multimedialnego określa 

regulamin. 

 
§ 38  

Świetlica 

 

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

rodziców/prawnych opiekunów, organizację dojazdu do Gimnazjum lub z powodu innych 

okoliczności wymagających zapewnienia uczniom opieki, zostaje zorganizowana świetlica 

szkolna. 

1a. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25. 

2. Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom opieki wychowawczej 

umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości poprzez rozwijanie zainteresowań i 

uzdolnień uczniom oraz stworzenie odpowiednich warunków do nauki własnej i pomocy 

w nauce. 

3. Zadaniami szczegółowymi świetlicy szkolnej są :  

1) zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki przed i po lekcjach; 

2) pomoc w organizowaniu dojazdów uczniów do szkoły; 

3) zapewnienie uczniom warunków do odrabiania lekcji po skończonych zajęciach 

edukacyjnych oraz wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej; 

4) organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

5) prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u uczniów właściwej 

postawy społeczno – moralnej; 

6) upowszechnianie zasad kultury osobistej oraz kształtowanie nawyków kulturalnego 

spożywania posiłków; 

7) współdziałanie z dyrekcją gimnazjum, nauczycielami i wychowawcami.  

4. Założenia organizacyjne: 

1) ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie klas I - III gimnazjum, którzy ze 

względu na dojazd do szkoły muszą dłużej przebywać w szkole; 
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2) opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez 

dyrektora gimnazjum z powodu nieobecności nauczyciela. Zapis "świetlica" dla klasy 

na zastępstwach traktowany jest jak każde inne zastępstwo; 

3) świetlica czynna jest codziennie od godziny 7.00 do 15.30 lub do odjazdu ostatniego 

autobusu; 

4) wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów 

dojeżdżających od chwili zgłoszenia się do szkoły do chwili rozpoczęcia zajęć 

lekcyjnych (nauczyciel świetlicy przejmuje uczniów z autobusu) oraz od chwili 

zakończenia zajęć lekcyjnych do przekazania uczniów opiekunowi w autobusie.  

5) świetlica dysponuje jedną salą, która służy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-

wychowawczych.  

6) o wszystkich problemach zaistniałych podczas zajęć świetlicy szkolnej lub 

powtarzających się nieobecnościach uczniów, wychowawca świetlicy ma obowiązek 

niezwłocznie powiadomić dyrektora gimnazjum.  

5. Warunki korzystania ze świetlicy szkolnej: 

1) przed i po lekcjach na świetlicy mogą przebywać tylko uczniowie dojeżdżający. 

w trakcie zajęć przebywają uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora szkoły 

z powodu nieobecności nauczyciela lub uczniowie mający zajęcia świetlicowe zgodnie 

z planem lekcji; 

2) uczniom nie wolno przebywać w świetlicy bez zgody nauczyciela lub wychowawcy 

świetlicy; 

3) każdego ucznia podczas pobytu w świetlicy obowiązują przepisy regulaminu 

porządkowego szkoły; 

4) obecność na zajęciach w świetlicy jest sprawdzana jak na każdej lekcji. Nieobecność na 

zajęciach w świetlicy ma wpływ na frekwencję ucznia; 

5) Samowolne opuszczenie świetlicy traktowane będzie jak ucieczka z lekcji; 

6) Zachowanie na świetlicy ma wpływ na ocenę zachowanie ucznia w I półroczu i na 

koniec roku; 

7) Uczniowie korzystający ze świetlicy maja obowiązek stosować się do poleceń 

wydawanych przez wychowawcę świetlicy. 

§ 39  

Stołówka szkolna 

 

1. Szkoła prowadzi stołówkę umożliwiającą uczniom higieniczne spożywanie jednego 

ciepłego posiłku dziennie. 
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2. Ze stołówki mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły na zasadach określonych 

w regulaminie stołówki i osoby spoza szkoły za zgodą dyrektora. 

3. Korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne. 

4. Odpłatność za korzystanie z obiadów ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem 

prowadzącym. 

5. W celu usprawnienia wydawania posiłków i ograniczenia ilości spóźnień na lekcje, obiady 

wydawane są na 2 przerwach piętnastominutowych. 

6. W czasie wydawania obiadów w świetlicy mogą przebywać tylko uczniowie jedzący obiad.  

§ 40  

Gabinet pielęgniarki szkolnej 

1. Gabinet pielęgniarki szkolnej jest wyodrębnionym na terenie gimnazjum pomieszczeniem 

urządzonym w formie gabinetu pierwszej pomocy przedlekarskiej. 

2. Opiekę nad gabinetem sprawuje pielęgniarka szkolna. 

3. Gabinet ma za zadanie udzielanie pomocy doraźnej w nagłych wypadkach, prowadzenia 

profilaktyki sanitarnej i zdrowotnej oraz czuwania nad prowadzeniem badań okresowych 

i bilansowych dzieci. 

4. Pielęgniarka prowadzi stosowną dokumentację medyczną. 

5. Z gabinetu pielęgniarki  mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy gimnazjum. 

6. Gabinet pielęgniarki funkcjonuje na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez dyrektora 

gimnazjum. 

 

VIII. SZCEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA 

WEWNATRZSZKOLNEGO 

§ 41  

Założenia wstępne 

 

1. Ocenianie osiągnięć uczniów odbywa się na zasadach i w ramach określonych 

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 10  czerwca 2015 r. w sprawie warunków i 

sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.  

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 

w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania. 

3. Wewnątrzszkolny system oceniania określa: 
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1) Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

2) Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości 

narodowej; 

3) Ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej, a także 

śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) dostosowywanie wymagań do możliwości ucznia; 

5) skalę i tryb oceniania śródrocznego i rocznego będącego podsumowaniem osiągnięć 

uczniów; 

6) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających oraz poprawkowych,  

7) Ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

8) promowanie uczniów; 

9) Ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

10) Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i 

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

4. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie. 

5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

do: 

1) określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania 

– w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

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

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

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.                                                
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§ 42  

Cele oceniania 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie;  

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy, dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i 

nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

4) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej; 

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

co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć; 

6) kształtowanie   u   ucznia   umiejętności   wyboru   wartości   pożądanych   społecznie i 

kierowanie się nimi we własnym działaniu; 

 

§ 43  

Formułowanie wymagań edukacyjnych oraz zwolnienia z zajęć 

1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobu sprawdzania przez uczniów osiągnięć edukacyjnych; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Na początku roku szkolnego nauczyciele zapoznają rodziców (prawnych opiekunów) 

z wyżej wymienionymi wymaganiami za pośrednictwem strony internetowej szkoły, 

informacji przekazanej w zeszytach przedmiotowych oraz podczas indywidualnych 

spotkań. 

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

rodziców (prawnych opiekunów) o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 
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3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia: 

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym; 

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

orzeczenia; 

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

specjalistyczne, 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, który objęty jest pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych 

ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów. 

5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

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

posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na 

wcześniejszym  etapie edukacyjnym. 

6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki oraz z 

wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie 

opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej 

przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

7. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

8. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu 

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

niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki 

drugiego języka obcego. 

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

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka 

obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 
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10. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

§ 44  

Ocenianie bieżące 

 

1. Ocenianie bieżące ma na celu wspieranie uczenia się i polega na systematycznej 

obserwacji, sprawdzaniu oraz dokumentowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia, wysiłku 

wkładanego w wywiązywanie się z obowiązków oraz postępów w nabywaniu wiadomości i 

umiejętności.  

2. Główne formy oceniania to : 

1) wypowiedzi ustne; 

2) prace pisemne; 

3) prace terminowe (zadania domowe, referaty itp.); 

4) prace dodatkowe; 

5) aktywność na lekcji; 

6) konkursy; 

7) umiejętności praktyczne; 

8) umiejętności pracy w grupie. 

3. Poziom opanowania wiadomości i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań 

edukacyjnych określa się w stopniach cząstkowych od 1 do 6 

1) stopień celujący – 6; 

2) stopień bardzo dobry – 5; 

3) stopień dobry – 4; 

4) stopień dostateczny – 3; 

5) stopień dopuszczający – 2; 

6) stopień niedostateczny - 1. 

4. Kryteria oceniania: 

1) na ocenę celującą: 

uczeń opanował maksymalnie treści zawarte w programie nauczania buduje 

samodzielnie oryginalną wypowiedź ustną lub pisemną, zawierającą elementy analizy i 

wnioskowania, samodzielnie wykorzystuje wiedzę w sytuacjach problemowych, bywa 

liderem pracy grupowej, swobodnie operuje wiedzą pochodzącą z różnych źródeł, 

potrafi posługiwać się ze zrozumieniem różnymi pojęciami, wypowiedzi buduje 

w sposób oryginalny, samodzielny, poprawny językowo, jest stale aktywny, 
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poszukujący, twórczy, rozwija zainteresowania i uzdolnienia, potrafi wykorzystać 

nabytą wiedzę na lekcjach różnych przedmiotów, w ścieżkach przedmiotowych, chętnie 

bierze udział w konkursach, olimpiadach, i in. odnosząc w nich znaczące sukcesy; 

2) na oceną bardzo dobrą: 

uczeń wyczerpująco opanował wiedzę ustaloną programem, potrafi przytaczać 

rzeczowe argumenty na obronę swego stanowiska, potrafi aktywnie uczestniczyć 

w rozwiązywaniu zadań i problemów, chętnie dociera do różnych źródeł informacji, 

samodzielnie interpretuje fakty, posługuje się poprawnym językiem, jest aktywny, 

poszukujący samodzielny, chętnie uczestniczy w konkursach, olimpiadach i odnosi 

w nich pewne sukcesy; 

3) na ocenę dobrą: 

uczeń opanował wiedzę w stopniu dobrym (z niewielkimi brakami), potrafi uzasadniać 

i argumentować w sposób niepełny, uczestniczy w rozwiązywaniu problemów, 

częściowo inspirowany przez nauczyciela, w wypowiedziach zdarzają się usterki 

komunikacyjne, jest aktywny, współpracuje z nauczycielem, zwłaszcza w zakresie 

swoich zainteresowań, zainspirowany przez nauczyciela podejmuje zadania związane 

z treściami przedmiotowymi, np. opracowuje referaty i in; 

4) na ocenę dostateczną: 

uczeń opanował materiał w stopniu zadawalającym, ma trudności z samodzielnym 

myśleniem, ale potrafi wykonywać zadania i polecenia o średnim stopniu trudności, 

biernie uczestniczy w rozwiązywaniu problemów, ma trudności z komunikowaniem, 

chętniej buduje proste odpowiedzi. Wykonuje powierzone zadania o średnim stopniu 

trudności, najchętniej wyuczone treści wykorzystuje w zależności od własnych 

zainteresowań i potrzeb; 

5) na ocenę dopuszczającą: 

uczeń posiada sporo braków w opanowanym materiale, dysponuje podstawowymi 

umiejętnościami, umożliwiającymi uzupełnienie braków, ma trudności 

w rozwiązywaniu problemów oraz w budowaniu poprawnej odpowiedzi, ale potrafi je 

jednak przezwyciężać. Jest bierny, ale swoją postawą stwarza szansę na uzupełnienie 

braków, opanowane treści wykorzystuje w niewielkim stopniu; 

6) na ocenę niedostateczną: 

uczeń nie opanował podstawowych wiadomości, oraz umiejętności związanych 

z myśleniem kategoriami danego przedmiotu. Nie potrafi rozwiązywać problemów, 

zbudować poprawnej odpowiedzi na zadany temat. Jest bierny i nie wykazuje 
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zainteresowania treściami przedmiotu, nie potrafi stosować treści przedmiotowych 

w różnych sytuacjach. 

5. Wprowadza się znaki "+" i "-" za aktywność ucznia na lekcji. Nauczyciele w ramach 

przedmiotowych systemów oceniania ustalają kryteria według których aktywność ta będzie 

uwzględniana w ocenianiu uczniów. 

6. Znak „bz”  uczeń otrzymuje w przypadku: braku  niezbędnych przyborów,  podręcznika 

lub ćwiczeń, braku  stroju gimnastycznego na lekcjach wychowania fizycznego, a także 

braku zadania domowego. Nauczyciele w ramach przedmiotowych systemów oceniania 

ustalają kryteria według których  przypadki te będą uwzględniane w ocenianiu uczniów. 

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

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

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

8. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców/opiekunów prawnych. Sprawdzone 

i ocenione pisemne prace kontrolne rodzice otrzymują do wglądu na konsultacjach 

nauczycieli z rodzicami. 

9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel ustalający ocenę 

powinien ją uzasadnić. 

10. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu. Termin poprawy 

ustala nauczyciel. Poprawa nie oznacza zastąpienia starej oceny nową, ale jest informacją, 

że uczeń opanował daną partię materiału. Obie oceny niedostateczna i ta z poprawy - mają 

wpływ na ocenę końcową.  

11. Nauczyciel informuje ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o uzyskanej ocenie 

cząstkowej poprzez wpis do e-dziennika 

§ 45  

Dostosowanie wymagań do możliwości ucznia 

1. Nauczyciele przedmiotowych ustalają kryteria ocen dla poszczególnych klas 

z poszczególnych przedmiotów, dostosowując je do zdolności poszczególnych uczniów i 

odnoszą ocenę do danego ucznia, a nie do średniego poziomu klas. 

2. Wymagania edukacyjne powinny uwzględnić w szczególności specyficzne trudności 

w uczeniu się, potwierdzone opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Szkoła stwarza szansę uzupełnienia braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniom, 

którzy w wyniku śródrocznej klasyfikacji otrzymali oceny niedostateczne. 

 

§ 46 (uchylono) 
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§ 46a. 

Klasyfikacja śródroczna i roczna 

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

2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego w tym 

tygodniu miesiąca stycznia, który poprzedza tydzień, w którym rozpoczynają się w kraju 

ferie zimowe ogłoszone przez MEN na dany rok szkolny. 

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

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

którym rada pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji śródrocznej lub klasyfikacji 

rocznej. 

4.  Uczeń podlega klasyfikacji: 

 1) śródrocznej i rocznej; 

 2) końcowej. 

5. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

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

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

klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

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

8. Na klasyfikację końcową składają się: 

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

programowo najwyższej; 

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

się w oddziale klas programowo niższych; 

 3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w oddziale klasy programowo 

najwyższej. 

9. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w 

indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym. 

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

zachowania. 

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

promocję do oddziału klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły. 
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Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

12. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania 

kształcenia integracyjnego. 

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

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w oddziale klasy programowo 

wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

14. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz 

laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć 

edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. uczeń, który tytuł 

laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub 

tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych 

najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 

 

§ 46b. 

Ocena klasyfikacyjna  zachowania 

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

nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania 

przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków 

określonych w statucie szkoły. 

2.Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe 

obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych; 

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 
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4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca oddziału po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono  zaburzenia 

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń 

na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej. 

7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

§ 46 c. 

Uzasadnienie ocen i wgląd do prac 

 

1. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny: 

 1) bieżące; 

 2) klasyfikacyjne: 

   a) śródroczne i roczne, 

   b) końcowe. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne (bez kartkówek) nauczyciel ma obowiązek 

przechowywać  cały rok szkolny. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel powinien 

uzasadnić ustaloną ocenę. 

4. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek: 

 1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez 

ucznia poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku 

oceny zachowania – do kryteriów ocen zachowania; 

 2) przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga 

poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia; 

 3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć. 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację 

dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację dotyczącą 

oceniania ucznia. 
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6. Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna 

dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego 

rodzicom. 

 

§ 46d. 

Informacja o ocenach klasyfikacyjnych 

 

1.Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek na miesiąc przed zakończeniem 

semestru poinformować wychowawców o przewidywanych okresowych i rocznych ocenach 

niedostatecznych. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców o ocenach 

niedostatecznych oraz zagrożeniu nieklasyfikowaniem z jednego, kilku lub wszystkich 

przedmiotów w formie pisemnej . 

2. Na 1 miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciel 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują 

o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz  

o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania: 

1) ucznia na poszczególnych godzinach zajęć w rozmowie bezpośredniej z wpisem 

tematu lekcji do dziennika lekcyjnego; 

2) rodziców ucznia poprzez zapis oceny w dzienniku elektronicznym. Rodzice, którzy 

nie potwierdzili korzystania z dziennika elektronicznego, mają obowiązek przybyć 

do szkoły na dni otwarte, podczas których zostaną poinformowani przez 

wychowawcę o w/w przewidywanych ocenach w formie pisemnej z potwierdzeniem 

odbioru. 

3.  Rodzice nieobecni na dniach otwartych mają obowiązek w ciągu 3 dni roboczych po dniach 

otwartych, skontaktować się z wychowawcą oddziału (w ustalonym terminie) i odebrać od 

wychowawcy, za potwierdzeniem odbioru, pisemną informację o przewidywanych 

rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania. 

W czasie nieobecności wychowawcy oddziału, informację pisemną rodzice odbierają w 

sekretariacie szkoły. 

4. Jeżeli rodzice nie dopełnią ww. obowiązków, szkoła listem poleconym ze zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru przesyła pisemna informację o przewidywanych rocznych ocenach 

z zajęć edukacyjnych  i przewidywanej rocznej ocenie zachowania na adres zamieszkania 

rodziców. Wysyłanie do rodziców ucznia dwukrotnie listu poleconego ze zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru, który nie został odebrany przez rodziców, uznaje się za odebrany. 
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§ 47 (uchylono) 

§ 47a. 

Procedura podwyższenia przewidywanej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych i 

zachowania 

 

1. Uczeń może ubiegać  się o ocenę wyższą niż przewidywana jeżeli spełni następujące 

warunki:  

1) długotrwała nieobecność ucznia spowodowana chorobą lub inną sytuacją losową; 

2) systematyczne przygotowywanie się ucznia do zajęć, w miarę jego możliwości; 

3) usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach szkolnych ; 

4) korzystanie z oferowanych przez szkołę form pomocy; 

5) zaistniały inne ważne  okoliczności uniemożliwiające uzyskanie oceny wyższej 

niż przewidziana przez nauczyciela. 

 

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

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej rocznej ocenie 

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

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

otrzymania informacji. 

3. Nauczyciel zajęć edukacyjnych, których dotyczy wniosek ucznia lub rodzica, ustala termin 

poprawy oraz formę zadań związanych z programowym materiałem realizowanym w roku 

na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń. W poprawie na wniosek ucznia może uczestniczyć 

wychowawca i rodzic ucznia. 

4. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć 

edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych 

lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

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

każdych zajęć edukacyjnych), który zwiera: 

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

  2) termin tych czynności; 

  3) zadania sprawdzające; 

  4) wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ocenę; 

  5) podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające. 
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6. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonych czynności 

sprawdzających stanowi dokumentację w ww. sprawie; do protokołu dołącza się pisemne 

prace ucznia i informację o jego ustnych odpowiedziach. 

7. Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą oddziału przeprowadza analizę zasadności 

przewidywanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania w oparciu o argumentację 

wychowawcy i obowiązującą dokumentację (opinia zespołu nauczycieli uczących ucznia, 

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

zachowania, w terminie 7  dni roboczych od dnia wpłynięcia pisemnych zastrzeżeń ucznia 

lub jego rodziców. 

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

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

samorządu klasowego (najmniej 3 przedstawicieli), celem dodatkowej analizy 

proponowanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania. Dyrektor szkoły jest 

przewodniczącym tego zespołu. 

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

przewidywanej oceny. Wychowawca oddziału może zmienić lub utrzymać przewidywaną 

ocenę zachowania po analizie przeprowadzonej z dyrektorem lub po analizie 

przeprowadzonej w ww. zespole. 

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

zwiera: 

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

oceny; 

  2) termin spotkania zespołu; 

  3) ostateczną ocenę zachowania przewidywaną przez wychowawcę oddziału; 

  4) podpisy osób uczestniczących w spotkaniu. 

11.Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonej analizy 

zasadności proponowanej oceny stanowią dokumentację w ww. sprawie. 

12. Z przeprowadzonego postępowania wychowawca lub nauczyciel sporządza krótką notatkę 

potwierdzona przez ucznia podpisem. 

13.Wniosek, o którym mowa w powyższych ustępach może także złożyć rodzic ucznia. 

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

jeden dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

 

§ 48 
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Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających i poprawkowych 

 

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia półrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę 

na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

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

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4. pkt. 2), nie 

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie 

fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4. pkt. 2), zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala 

się oceny zachowania. 

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

ust. 8. 

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii 

informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2., 3. i 4. pkt 1), przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, 

nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4. pkt. 2), 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 wyznaczony przez Dyrektora gimnazjum - jako 

przewodniczący komisji; 
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2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 

odpowiedniej klasy. 

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4. pkt 2), oraz jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może 

zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

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

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu 

klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4. pkt 2) - skład 

komisji; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny; 

5) nazwę zajęć edukacyjnych; 

6) imiona i nazwisko ucznia. 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany". 

17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem ust.19. 

18. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 19. 

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

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2  

dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

20. W przypadku stwierdzenia, że roczna (półroczna) 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: 



Statut Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. T. Kościuszki w Oleśnie 

62 

 

1) w przypadku rocznej (półroczna) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i 

ustnej, oraz ustala roczną (półroczna) 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. 

21. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

22. W skład komisji wchodzą: 

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

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora - jako przewodniczący 

komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

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

same zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora - jako przewodniczący 

komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie, 

d) pedagog, 

e) psycholog, 

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

g) przedstawiciel rady rodziców. 

23. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 22 pkt 1)  lit. b), 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. 

24. Ustalona przez komisję roczna (półroczna) 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 

(półroczna) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w 

wyniku egzaminu poprawkowego. 
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25. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) w przypadku rocznej (półroczna) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu,  

c) zadania (pytania) sprawdzające, 

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę, 

e) nazwa zajęć, z których był przeprowadzany sprawdzian, 

f) imię i nazwisko ucznia. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem, 

e) imię i nazwisko ucznia. 

26. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

odpowiedziach ucznia. 

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

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

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 

W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

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

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

egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

31. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Gimnazjum w ostatnim tygodniu 

ferii letnich. 

32. Pytania egzaminacyjne zatwierdza Dyrektor Gimnazjum. 

33. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Gimnazjum. 

W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Gimnazjum albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora - jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator; 
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3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek 

komisji. 

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

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

przypadku Dyrektor Gimnazjum powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

35. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład 

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

przez komisję. 

36. Do protokołu załącza się pisemne prace uczniów i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. 

37. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

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

przez Dyrektora Gimnazjum. 

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

z zastrzeżeniem sytuacji uwzględnionej w § 52 ust. 2 Statutu Szkoły 

§ 48a. 

Egzamin gimnazjalny 

 

1. Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest na podstawie wymagań określonych 

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

uczeń spełnia te wymagania. 

2. Rodzice składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu ucznia do 

egzaminu z zakresu jednego z tych języków, nie później niż do dnia 30 września roku 

szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, oraz informują o zamiarze 

przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym w 

przypadku, o którym mowa w ust. 8 

3. Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie języka 

obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji lub rezygnacji z przystąpienia do części 

trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, nie później niż na 3 miesiąc 

przed terminem egzaminu gimnazjalnego. 

4. Terminy przeprowadzania egzaminu: 

 1) termin główny- miesiąc kwiecień; 

 2) termin dodatkowy- miesiąc czerwiec. 
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5. Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w formie pisemnej i obejmuje: 

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

polskiego oraz z  zakresu  historii  i wiedzy o społeczeństwie; 

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

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

fizyki  i chemii; 

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

(poziom podstawowy i rozszerzony). 

6. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z jednego z 

następujących języków nowożytnych: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański,  

ukraiński,  włoski. 

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

nowożytnego, którego naukę na podbudowie wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego kontynuował w gimnazjum, 

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

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

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

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

poziomie rozszerzonym na wniosek swoich rodziców. 

9.  Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzona innego dnia. 

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

minut, 

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

poziomie rozszerzonym trwają po 60 minut. 

10. Każda część egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się o godzinie określonej w komunikacie 

centralnej komisji egzaminacyjnej. Czas trwania danej części egzaminu rozpoczyna się z 

chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego 

czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy uczniów. 

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

egzaminacyjnej. 

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

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego oraz 

obserwatorzy. 

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

1) pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i 
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wychowania; 

2) przedstawiciele centralnej komisji egzaminacyjnej i okręgowych komisji 

egzaminacyjnych; 

3) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogicznym, organu prowadzącego 

szkołę. 

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

dotyczących zadań. 

15. Zadania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz zadania zespołu nadzorującego 

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

przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. 

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

określonych w §10 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. 

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

Egzaminacyjna przez okres 6 miesięcy od dnia wydania uczniom zaświadczeń o 

szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

18. Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 

gimnazjalnego dla każdego ucznia okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje do szkoły 

nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

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

20. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów 

sprawdzających prace egzaminacyjne oraz elektronicznego odczytu karty odpowiedzi- w 

przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych. 

21. Wyniki egzaminu gimnazjalnego na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja 

Egzaminacyjna na podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów okręgowych komisji 

egzaminacyjnych. 

|22. Wyniki egzaminu gimnazjalnego obejmują: 

1) wynik z języka polskiego; 

2) wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie; 

3) wynik z matematyki; 

4) wynik z przedmiotów przyrodniczych; 

5) wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym; 

6) wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym; 

23. Wynik egzaminu gimnazjalnego jest ostateczny i nie wpływa na ukończenie szkoły. 
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24. Dyrektor przekazuje uczniowi lub jego rodzicom zaświadczenie o szczegółowych 

wynikach egzaminu gimnazjalnego wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną wraz 

ze świadectwem ukończenia szkoły. 

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

egzaminu gimnazjalnego w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu 

gimnazjalnego wpisuje się odpowiednio „zwolniony: albo „zwolniona” 

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

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

na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub 

niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym; 

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

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

okręgowej komisji egzaminacyjnej na wniosek rodziców po pozytywnym 

zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły; 

3) laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie ogłoszonym przez 

dyrektora centralnej komisji egzaminacyjnej w biuletynie informacji publicznej na 

stronie centralnej komisji egzaminacyjnej oraz laureat konkursu przedmiotowego o 

zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim na podstawie zaświadczenia 

stwierdzającego uzyskanie przez ucznia tytułu laureata lub finalisty (zwolnienie z 

pierwszej części sprawdzianu). 

27. Zwolnienie, o którym mowa w ust.23 pkt 3 jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części  

sprawdzianu najwyższego wyniku. 

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

specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się może przystąpić do 

sprawdzianu w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych wynikających z tych trudności na podstawie tej opinii. 

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

października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu 

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

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

rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków i formy 

przeprowadzania sprawdzianu. 

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

sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. 
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32. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności 

zdającego, za zgodą dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej egzamin 

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

komisji egzaminacyjnej wyraża na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły. 

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

gimnazjalnego albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub przerwał 

dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie 

głównym może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym. 

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

egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego w terminie dodatkowym  dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej 

 na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły (w porozumieniu z rodzicami ucznia) 

może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia  do egzaminu gimnazjalnego lub danego 

zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. 

 

 

§ 49 

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego 

 
1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie § 21a 

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

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

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 

562 z późn. zm.), a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie 

z zapisami statutu. 

2. Projekty realizowane są przez uczniów klas trzecich w II półroczu roku szkolnego. 

Realizacja projektu ma się zakończyć nie później jednak w terminie do 30 maja.   

3. Gimnazjum zapewnia realizację projektów w ramach posiadanych przez siebie środków  

4. Dyrektor szkoły powołuje koordynatora projektów edukacyjnych, którego zadaniem jest: 

1) zebranie od poszczególnych nauczycieli propozycji tematów projektu, sporządzenie ich 

listy zbiorczej, jej przedstawienie dyrektorowi i radzie pedagogicznej oraz 

upowszechnienie w sposób przyjęty w szkole; 

2) monitorowanie stanu realizacji projektów; 

3) upowszechnienie informacji na temat realizowanych projektów; 
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4) organizację publicznej prezentacji projektów; 

5) podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej 

sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego. 

5. Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu, który w szczególności 

odpowiada za: 

1) opracowanie karty projektu zawierającej podstawowe informacje dotyczące projektu tj. 

temat, cele, działania i sposób prezentacji; 

2) omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie 

podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe; 

3) monitorowanie jego realizacji; 

4) ocenę projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację. 

6. Nauczyciele – w zakresie swoich kompetencji – są zobowiązani do udzielenia wsparcia w 

realizacji projektów zespołowi projektowemu, który za pośrednictwem opiekuna projektu 

zwróci się o pomoc, a także, na prośbę opiekuna projektu, biorą udział w opracowaniu 

kryteriów oceny projektu i samej ocenie projektu. 

7. Zadaniami  wychowawcy klasy związanymi z realizacją projektu są : 

1) poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji 

projektu edukacyjnego; 

2) prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu przez 

wszystkich uczniów klasy, dotyczących w szczególności: 

a) wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy, 

b) monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem 

zespołu, 

c) przekazywania informacji o wynikach monitorowania rodzicom; 

3) komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania; 

4) dokonywanie zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego 

w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa).  

8. Czas trwania projektu powinien wynosić od 3 tygodni do 3 miesięcy. W uzasadnionych 

przypadkach realizacja projektu może być przedłużona przez opiekuna projektu.  

9. Uczniowie mogą realizować projekty w zespołach klasowych  lub międzyklasowych    

liczących 3–5 osób 

10. W terminie do 31 maja roku szkolnego poprzedzającego realizację projektu nauczyciele 

przedstawiają koordynatorowi karty projektu . Na ich podstawie koordynator ustala listę 

tematów wraz z krótkim opisem problematyki projektów. Lista może uwzględniać również 

propozycje składane przez uczniów.  
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11. Informacje o planowanych projektach umieszcza się na stronie internetowej i w  gablocie 

szkolnej. 

12. Wyboru określonego tematu projektu uczniowie dokonują do końca roku szkolnego 

poprzedzającego realizację projektu 

13. Ten sam temat projektu może być za zgodą opiekuna projektu realizowany  najwyżej przez 

dwa zespoły uczniowskie. 

14. System podziału na poszczególne zespoły projektowe odbywa się w sposób: 

1) poprzez dobór samodzielny uczniów; 

2) poprzez wybór nauczyciela opiekuna projektu . 

15. Ostateczny skład zespołu projektowego wymaga akceptacji ze strony opiekuna projektu.  

16. Zadaniem uczniów realizujących projekt jest: 

1) wybór tematyki projektu po zapoznaniu się z celami i problematyka przedstawioną 

przez opiekuna projektu; 

2)  omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu wspólnie z opiekunem; 

3) czynne uczestnictwo w realizacji projektu i wywiązywanie się z podjętych i 

wyznaczonych zadań; 

4) publiczna prezentacja projektu po jego zakończeniu w terminie uzgodnionym 

z opiekunem projektu. 

17.  Realizacja projektu może być dokonywana podczas zajęć lekcyjnych, o ile nie zaburza to 

zasad ustalonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, a także podczas zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych według ustalonego wcześniej harmonogramu. 

18. Podstawową, obowiązującą dokumentacją każdego projektu jest karta realizacji projektu. 

Może być ona uzupełniona o: arkusze samooceny, ewaluację projektu, kontrakt z uczniami, 

arkusz oceny projektu i inne dokumenty, które opiekun uzna za niezbędne do realizacji 

projektu. 

19. Ocena projektu odnosi się do realizacji całości projektu, poziomu wykonania zadań, 

inicjatywy uczniów, współudziału w zespole, sposobu dokumentowania oraz  projektu, 

publicznej prezentacji 

20. Ocenie podlega każdy z członków zespołu, ocena udziału ucznia kończy się stwierdzeniem 

uogólniającym: uczestniczył/uczestniczyła w realizacji projektu. 

21. Ocenę uogólniającą ustala opiekun projektu. 

22. Udział w projekcie edukacyjnym ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w statucie szkoły. 
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23. W przypadku, gdy opiekunem projektu jest inny nauczyciel niż wychowawca, przekłada on 

wychowawcy informację o udziale uczniów w projekcie, wymaganą do ustalenia oceny 

zachowania, zgodnie z zasadami ustalonymi w statucie.  

24. Udział ucznia w realizacji projektu może podlegać bieżącemu ocenianiu z przedmiotu. 

Zasady takiego oceniania oraz wpływ na ocenę klasyfikacyjną zawierają poszczególne 

przedmiotowe systemy ocenia.   

25. Dyrektor szkoły decyduje o zwalnianiu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego 

w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców. 

26. Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego 

na jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (np. nauczanie 

indywidualne, inne sytuacje zdrowotne, bądź losowe). 

§ 50 

Kryteria oceny zachowania 

1. (uchylono) 

2. Prawo do wyrażania opinii o uczniu mają: wychowawca klasy, inni nauczyciele, dyrekcja, 

pozostali pracownicy oraz uczniowie. 

Celem oceniania jest takie oddziaływanie na ucznia, by był on świadom popełnianych 

błędów i dążył do ich eliminowania, potrafił krytycznie oceniać postępowanie własne oraz 

innych, mógł w pełni wykorzystać i rozwijać swoje zdolności i umiejętności. 

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

4. Ocenę roczną zachowania ustala się z uwzględnieniem oceny za I półrocze. 

5. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w gimnazjum co najmniej dwa 

razy z rzędu ustalono roczną ocenę naganną z zachowania. 

6. Przyjmuje się punktowy system oceniania. 

7. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 100 punktów, co stanowi ocenę dobrą. 

8. W zależności od swojego zachowania uczeń zyskuje lub traci punkty. 
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9. Przyjmuje się, że uczeń otrzymujący ocenę: 

wzorową – nie może mieć więcej niż 5 punktów ujemnych; 

bardzo dobrą – nie może  mieć więcej niż 15 punktów ujemnych; 

dobrą – nie może mieć więcej niż 20 punktów ujemnych. 

10. W przypadku gdy uczeń nie wykona gimnazjalnego projektu edukacyjnego nie może 

otrzymać oceny z zachowania wyższej niż nieodpowiednia (nie dotyczy uczniów 

zwolnionych) 

11. Uczeń, który został ukarany naganą dyrektora, nie może otrzymać oceny wzorowej lub 

bardzo dobrej niezależnie od ilości punktów. 

12. Ocena końcowa z zachowania dla uczniów klas pierwszych, drugich oraz na I półrocze 

klas trzecich wystawiana będzie na podstawie ilości otrzymanych przez ucznia punktów 

wg następującej skali: 

OCENA ILOŚĆ PUNKTÓW 

Wzorowa 170 i więcej 

Bardzo dobra 131 do 169 

Dobra 100 do 130 

Poprawna 71 do 99 

Nieodpowiednia 40 do 70 

Naganna 39 i mniej 

Ocena końcowa z zachowania dla uczniów klas trzecich wystawiana będzie na podstawie 

ilości otrzymanych przez ucznia punktów wg następującej skali: 

OCENA ILOŚĆ PUNKTÓW 

Wzorowa 195 i więcej 

Bardzo dobra 156 do 194 

Dobra 125 do 155 

Poprawna 96 do 124 

Nieodpowiednia 65 do 95 

Naganna 65 i mniej 
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PUNKTY UJEMNE (—) 

 

ZA CO JAK CZĘSTO 

Przeszkadzanie nauczycielowi i innym uczniom w trakcie lekcji. Każdorazowo: -2 pkt. 

Niewykonywanie poleceń nauczyciela i innych pracowników szkoły 

(dotyczy również zachowania w autobusie przed i po zajęciach 

szkolnych). 

Każdorazowo: -3 pkt. 

Arogancki stosunek do nauczyciela i innych pracowników szkoły 

(dotyczy również zachowania w autobusie przed i po zajęciach 

szkolnych). 

Każdorazowo: -10 pkt. 

Ubliżanie słowne kolegom lub koleżankom. Każdorazowo: -10 pkt. 

Wulgarne słownictwo. Każdorazowo: -5 pkt. 

Udział w bójce. Zaczepianie słowne lub fizyczne. Każdorazowo: -20 pkt. 

Samowolne opuszczenie terenu szkoły w czasie trwania zajęć i przerw. Każdorazowo: -5 pkt. 

Niestosowne zachowanie się. Każdorazowo: -5 pkt. 

Niszczenie mienia (szkolnego, innego ucznia). Każdorazowo: -20 pkt. 

Kradzież na terenie szkoły. Każdorazowo: -40 pkt. 

Zaśmiecanie otoczenia (klasa, korytarz szkolny, ubikacja, szatnia, 

szatnia w-f, otoczenie szkoły. 
Każdorazowo: -10 pkt. 

Przynoszenie, posiadanie i palenie papierosów. Każdorazowo: -30 pkt. 

Przynoszenie, posiadanie i picie alkoholu. Każdorazowo: -30 pkt. 

Przynoszenie, posiadanie i zażywanie narkotyków bądź innych środków 

wywołujących zmianę świadomości. 
Każdorazowo: -30 pkt. 

Nieuzasadnione spóźnienie się na lekcję – każda godzina. Każdorazowo: -1 pkt. 

Wagary bądź godzina nieusprawiedliwiona – każda godzina. Każdorazowo: -3 pkt. 

Wyłudzanie pieniędzy bądź przedmiotów (bez względu na ich wartość). Każdorazowo: -10 pkt. 

Niszczenie przyrody. Każdorazowo: -10 pkt. 

Znęcanie się nad zwierzętami. Każdorazowo: -15 pkt. 

Niechlujny, niestosowny wygląd, brak higieny osobistej. Każdorazowo: -10 pkt. 

Kłamstwo, fałszerstwo. Każdorazowo: -30 pkt. 

Stosowanie przemocy fizycznej. Każdorazowo: -40 pkt. 

Podżeganie do bójek. Każdorazowo: -10 pkt. 

Bierna postawa wobec negatywnego zachowania. Każdorazowo: -5 pkt. 
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Przynoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów. Każdorazowo: -20 pkt. 

Używanie na terenie szkoły telefonów komórkowych, aparatów 

fotograficznych, odtwarzaczy mp3 itp. 
Każdorazowo: -10 pkt. 

Brak stroju galowego. Każdorazowo: -10 pkt. 

Niewłaściwy strój szkolny, przesadny makijaż, pomalowane paznokcie. Raz w jednym dniu: -5pkt. 

Złe zachowanie na stołówce. Każdorazowo: -5 pkt. 

Złe zachowanie na wycieczce (odłączenie się od grupy ignorowanie 

poleceń nauczyciela bądź przewodnika itp.). 
Każdorazowo: -20 pkt. 

Niewłaściwe zachowanie w grupie poza obrębem szkoły. Każdorazowo: -10 pkt. 

Naruszanie zasad BHP. Każdorazowo: -10 pkt. 

Niewypełnianie obowiązków dyżurnego. Każdorazowo: -2 pkt. 

Nieterminowy zwrot książek do biblioteki. Każdorazowo: -5 pkt. 

Brak obuwia zmiennego. Raz w jednym dniu: -2 pkt. 

Brak zeszytu korespondencji. Każdorazowo: -2 pkt. 

Niewykonanie projektu gimnazjalnego. 1 raz w semestrze: -50 pkt. 

Nieobecność nieusprawiedliwiona na obowiązkowych zajęciach 

pozalekcyjnych. 
Każdorazowo: -2 pkt. 

Powtarzające się nieobecności na sprawdzianach, lekcjach 

powtórzeniowych. 
Każdorazowo: -10 pkt. 

Nagana wychowawcy - 20 pkt 

Nagana dyrektora - 40 pkt 

Nieobecność nieusprawiedliwiona na świetlicy (zastępstwa, okienka) Każdorazowo: - 3 pkt 

Odmowa wykonania pracy na rzecz klasy Każdorazowo: -10 pkt. 

Stosowanie cyberprzemocy wobec innych osób  Każdorazowo: -50 pkt. 

 

PUNKTY DODATNIE (+)  

 

ZA CO JAK CZĘSTO 

Zajęcie I, II, III miejsca w konkursie ogłoszonym przez kuratora 

(najwyższy wynik w danym konkursie): 

Na szczeblu gminy: I / II / III /niższe:  

Na szczeblu powiatu: I / II / III: 

Na szczeblu wojewódzkim: I / II / III /niższe: 

Na szczeblu ogólnopolskim: I miejsce/ II miejsce/ III miejsce: 

Za każdy konkurs: 

+15 / +12/ +10/+5 pkt. 

+30/ +25/ +20 pkt. 

+45/ +40/ +35/ +30 pkt. 

+60/ +55/ +50 pkt. 
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Zajęcie I/II/III miejsca w konkursach innych niż kuratoryjne 

(od szczebla gminnego wzwyż) 
Odpowiednio +5/+10/+15 

Zajęcie I, II, III miejsca lub wyróżnienie w konkursach i 

zawodach sportowych (punktacja za najwyższy wynik w danej 

dyscyplinie): 

Na szczeblu powiatu: I miejsce/ II miejsce/ III miejsce: 

Na szczeblu wojewódzkim: I miejsce/ II miejsce/ III miejsce: 

Na szczeblu ogólnopolskim: I miejsce/ II miejsce/ III miejsce: 

Za każdy konkurs: 

 

 

+25/ +20/ +15 pkt. 

+40/ +35/ +30 pkt. 

+55/ +50/ +45 pkt 

Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych: miejskich, 

rejonowych, wojewódzkich, ogólnopolskich (zróżnicowanie ilości 

punktów w zależności od etapu). 

Za każde zawody: 

Miejskie: +5 pkt. 

Powiatowe: +10 pkt. 

Wojewódzkie: +15 pkt. 

Ogólnopolskie: +20 pkt. 

Dobrowolne reprezentowanie szkoły podczas uroczystości 

patriotycznych. 
Każdorazowo: +15 pkt. 

Reprezentowanie szkoły (na uroczystościach poza terenem 

szkoły) w poczcie sztandarowym. 
Każdorazowo: +15 pkt. 

100% frekwencja w każdym semestrze. +5 pkt. 

100% frekwencja w roku szkolnym. +15 pkt 

Efektywne pełnienie obowiązków w samorządzie klasowym. 1 raz w semestrze: +10 pkt. 

Efektywne pełnienie obowiązków w samorządzie szkolnym. 1 raz w semestrze: +20 pkt. 

Praca w bibliotece szkolnej. 1 raz w semestrze: +10 pkt. 

Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych (praca poza godzinami 

lekcyjnymi). 
Każdorazowo: +20 pkt. 

Praca na rzecz klasy. Każdorazowo: +5 pkt. 

Praca na rzecz szkoły. Każdorazowo: +5 pkt. 

Udział w akcjach charytatywnych. Każdorazowo: +5 pkt. 

Wolontariat. Każdorazowo: +5 pkt. 
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Udział w organizacjach działających poza szkołą. 1 raz w semestrze: +5 pkt. 

Praca w sklepiku szkolnym. 1 raz w semestrze: +20 pkt. 

Udział w kołach zainteresowań (systematyczny). 1 raz w semestrze: +10 pkt. 

100% obecność na obowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych. 1 raz w semestrze: +5 pkt. 

Wykonanie projektu gimnazjalnego. 
1 raz w roku szkolnym:  

od +1 do +50 pkt. 

Udział w apelu Każdorazowo: +5 pkt 

Pomoc koleżeńska 1 raz w semestrze: +10 pkt. 

 

 

 

 

 

 

§ 51(uchylono) 

§ 52 

Promowanie uczniów 

 

1. Uczeń gimnazjum otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli w wyniku 

klasyfikacji rocznej uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne 

wyższe od stopnia niedostatecznego. 

2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu 

nauki w gimnazjum promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 

zajęć edukacyjnych. 

3. 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 klasy programowo wyższej w wyróżnieniem. 

4. Za wysokie wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie uczniom szkoły przyznaje się 

nagrody książkowe. 

5. (uchylono) 
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6. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając 

ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym. 

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

rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co 

najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

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

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

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

ocenie ze sprawowania. 

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

klasy. 

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

w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka”), 

bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji. 

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

ocenę ustalona 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. 

13. Uczeń kończy gimnazjum jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej, otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub 

języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne; 

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

 

§ 53 

Postanowienia dodatkowe dotyczące Wewnątrzszkolnego oceniania 

 

1. W ciągu dnia może odbyć się jeden sprawdzian pisemny, a w ciągu tygodnia nie więcej niż 

trzy. 

2. Następny sprawdzian z danego przedmiotu może być przeprowadzony wyłącznie wtedy, 

jeśli poprzedni został oddany i omówiony (sprawdziany ocenione powinny być w ciągu 

tygodnia, wypracowania w ciągu dwóch tygodni). 
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3. Jeżeli na zapowiedzianym sprawdzianie nie ma odpowiedniej frekwencji, nauczyciel ma 

prawo przenieść sprawdzian na inny termin. 

4. Jedyną pisemną formą sprawdzenia wiadomości mogącą się odbyć bez zapowiedzi jest 

kartkówka obejmująca materiał tylko z ostatniej lekcji. 

5. Odmowa pisania sprawdzianu mimo obecności ucznia bądź skreślenie lub zniszczenie 

pracy powoduje otrzymanie przez niego oceny niedostatecznej.  

6. Uczeń, który przedstawił usprawiedliwienie za nieobecność na zapowiedzianym 

sprawdzianie pisemnym, ma prawo do pisania sprawdzianu w terminie dodatkowym 

uzgodnionym z nauczycielem (przy czym jest to jedyny termin), 

7. Jeśli uczeń nie pisał sprawdzianu z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, musi pisać 

go w terminie wyznaczonym przez nauczyciela (bez żadnych limitów czasowych). 

8. Uczeń ma prawo być nie pytany, bądź nie pisać kartkówki jeśli zostanie wylosowany jego 

szczęśliwy numer. Regulamin "szczęśliwego numeru" zatwierdza dyrektor szkoły. 

9. Każdy uczeń ma prawo raz w ciągu okresu być nieprzygotowany do lekcji, bez 

konieczności motywowania tego faktu, co nie zwalnia go z aktywności w trakcie lekcji. 

Nauczyciel odnotowuje ten fakt wpisując do dziennika lekcyjnego „np”. Prawo do 

nieprzygotowania nie przysługuje w przypadku zapowiedzianych sprawdzianów 

pisemnych i ustnych. 

10. Nauczyciel powiadamia uczniów z wyprzedzeniem jednego tygodnia o sprawdzianie 

pisemnym 

11. Uczeń, który był z przyczyn usprawiedliwionych nieobecny na zajęciach przez dłuższy 

okres czasu (minimum 14 dni) ma prawo do okresu ochronnego, w czasie którego 

uzupełnia zaległości - w sposób uzgodniony z nauczycielem przedmiotu. Może w tym 

czasie nie przystąpić do sprawdzianu pisemnego lub ustnego, obejmującego materiał 

zrealizowany podczas jego nieobecności. 

12. Przygotowanie się do konkursów i olimpiad przedmiotowych przed eliminacjami daje 

uczniowi prawo do zwolnienia z odpowiedzi ustnych  

1) na etapie rejonowym - 1 dzień; 

2) na etapie wojewódzkim - 3 dni. 

13. Do zwolnienia z pytania w danym dniu mają prawo uczniowie biorący udział w dniu 

poprzednim w:  

1) olimpiadach i konkursach; 

2) w pozaszkolnych rozgrywkach sportowych; 

3) w występach artystycznych. 
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IX. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM 

 

§ 54 

Nauczyciele 

 

1. W Gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych 

i pracowników obsługi. 

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

odrębne przepisy ustaw: Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24 z 1975 r. poz. 141) oraz Karta 

Nauczyciela (Dz. U. 1997 r. Nr 56 poz. 357) z późniejszymi zmianami. 

3. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która: 

1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub 

ukończyła szkołę kształcącą nauczycieli i jej kwalifikacje są wystarczające do podjęcia 

pracy w szkole; 

2) przestrzega podstawowych zasad moralnych; 

3) posiada odpowiedni stan zdrowia. 

4. Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny podlega ochronie przewidzianej prawem 

(ustawą) i wszelkie naruszenie godności osobistej nabiera toku przewidzianego 

w rozporządzeniu (ustawie). 

5. Szczegółowe kwalifikacje nauczycieli określa rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 10 IX 2002 r. (Dz.U. 2002/155/1288, 2004/122/1290) w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, 

w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub 

ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. 

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

m.in. ustalenie i ewaluacja szkolnego zestawu programów nauczania. 

7. W celu zapewnienia integracji nauczania poszczególnych przedmiotów i korelacji 

międzyprzedmiotowy w gimnazjum organizuje się zespoły nauczycielskie tzw. bloków 

przedmiotowych: 

1) Zespół Przedmiotów Przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia); 

2) Zespół Przedmiotów Matematycznych i Informatycznych; 

3) Zespół Języków Obcych; 

4) Zespół Wychowania Fizycznego; 

5) Zespół Przedmiotów Humanistycznych i Społecznych. 
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8. W skład każdego z wyżej wymienionych zespołów wchodzą nauczyciele poszczególnych 

bloków przedmiotowych. 

9. Zespół realizuje zadania określone w opracowanym we własnym zakresie planie pracy 

zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzonym przez Dyrektora. 

10. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 

1) współpracę nauczycieli w zakresie uzgadniania sposobów realizacji programów 

nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie 

decyzji w sprawie wyboru programów nauczania; 

2) wspólne opracowywanie i doskonalenie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów 

oraz sposobów badania wyników nauczania; 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli; 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów 

szkolnych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia; 

5) wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich innowacyjnych 

i eksperymentalnych programów nauczania; 

6) przedstawienie dyrektorowi szkoły propozycję jednego podręcznika do danych zajęć 

edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych dla uczniów 

gimnazjum oraz materiałów ćwiczeniowych; 

7) wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla 

uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym uwzględniającym 

potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów. 

11. Zespoły Nauczycielskie powołuje Dyrektor na wniosek zainteresowanych nauczycieli za 

zgodą Rady Pedagogicznej albo na jej wniosek. 

12. Pracą każdego zespołu kieruje jego przewodniczący powoływany przez Dyrektora Szkoły. 

13. Zespoły mogą brać udział w opracowywaniu propozycji szczegółowych zasad 

wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami, a także 

w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych 

przyjętych w Szkole. 

1) Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada 

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

2)  Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:  

a) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych 

przez szkołę, 
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b)  prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie 

najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego  

programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych  form organizacyjnych 

i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty 

realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, 

formułowania własnych opinii i sadów,  wybór odpowiedniego podręcznika i 

poinformowanie o nim uczniów, 

c)  kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku 

dla każdego człowieka, 

d) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i 

światopoglądów, 

e)  tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy 

dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych 

środków dydaktycznych (zgłaszanie  dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), 

dbałość o pomoce i sprzęt szkolny, 

f) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, 

prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na 

obowiązkowych i dodatkowych zajęciach, 

g) wnioskowanie do dyrektora szkoły o objęcie opieką Zespołu d.s. pomocy 

Psychologiczno-pedagogicznej ucznia, w przypadkach, gdy podejmowane przez 

nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel 

zdiagnozował wybitne uzdolnienia, 

h) aktywny udział w pracach Zespołu d.s. pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

innych do, których nauczyciel należy, 

i) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności 

w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej j poradni specjalistycznej, 

j) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności    

uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu 

ocena niedostateczną według formy ustalonej w  Wewnątrzszkolnych   Zasadach  

Oceniania, 
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k)  wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. 

poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań 

przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach  przedmiotowych, zawodach, 

l)  udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, 

rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą, 

m) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym, 

n) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów, 

o) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej, aktywny udział  we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i 

udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w  konferencjach  metodycznych oraz 

innych formach doskonalenia organizowanych przez ODN , OKE  lub  inne 

instytucje w  porozumieniu z Dyrekcją Szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN, 

p) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach 

organizowanych  przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole 

przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej  formie organizacyjnej, 

q) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru podczas przerw 

międzylekcyjnych, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, 

punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć  oraz innych zapisów  K.P, 

r) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie 

prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów, a także 

potwierdzanie własnoręcznym podpisem odbytych zajęć, 

s) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności 

osobistej ucznia, 

t) przestrzeganie tajemnicy służbowej, 

u) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje 

pracownicze, 

v) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego 

programu nauczania i zapoznanie z  nimi uczniów i rodziców, po uprzednim 

przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną, 

w) uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum. 

14. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest 

realizować: 

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio 

z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami 

dla danego stanowiska; 
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2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia 

opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym 

że w ramach tych zajęć: 

a) nauczyciel  gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia 

opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych 

planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin 

przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

w wymiarze 2 godzin w tygodniu, 

b) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i 

doskonaleniem zawodowym." 

c) nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać w okresach tygodniowych 

odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub w dziennikach zajęć działania 

wymienione w  ust. 15 pkt.1) 

d)  nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać zajęcia i czynności wymienione  

w ust. 2 pkt 1) lit.  a)  w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych 

 

 

 

§ 55 

Zadania wychowawców klas. 

1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 

a w szczególności:   

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

przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2)  inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3)  podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:  

1)  bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych 

i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań; 

2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych 

potrzeb rozwojowych wychowanków; 

3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 

4) udział w pracach Zespołu d.s. pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
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5) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i 

psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania; 

6) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (w szczególności w klasach 

pierwszych) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów  z rówieśnikami; 

7) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, 

niepowodzeń szkolnych  spowodowanych trudnościami w nauce; 

8) organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do 

współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą; 

9)  realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy; 

10) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i 

rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu; 

11) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu 

klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania 

im pomocy w nauce; 

12) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia 

się;  

13) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, 

odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i 

efektywnego organizowania sobie pracy; 

14) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie 

szczególnej uwagi  zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy 

mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, 

samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów 

w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników 

w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne,  

badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie 

wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość 

zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału; 

15) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych 

postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami — 

życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej 

rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego 

gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, 

pomieszczeń i terenu Szkoły,  rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich; 
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16)  podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu 

wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej 

wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą  aktywnością, rozwijanie zainteresowań i 

zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu Szkoły, konkursach, 

olimpiadach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach; 

17)  tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, 

m.in. poprzez organizację  zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów,  

wyjazdów na „zielone szkoły”;  

18) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych 

stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko 

zdolnościami poznawczymi, ale  także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i 

osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, 

menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru; 

19)  wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan 

higieniczny otoczenia oraz  do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza 

szkołą; 

20) współpraca z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich 

zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom; 

21) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach 

życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami o 

udzielenie pomocy.  

3. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii 

ucznia, jego kolegów/koleżanek i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i 

udzielania kar,  

4. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych 

dotyczących klas:  

1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen; 

2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;  

3) nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego; 

4) wypisuje świadectwa szkolne;  

5) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami  

władz szkolnych, poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.   
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§ 56 

Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom 

 

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi 

sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia 

odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur według ustalonego na początku roku 

harmonogramu dyżurów zgodnie z regulaminem wprowadzonym przez dyrektora szkoły 

godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora szkoły. 

4. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom 

biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po 

zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki 

ochrony indywidualnej. 

5. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia 

z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub 

ujawni się w czasie zajęć. 

6. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i 

kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw 

międzylekcyjnych. 

7. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa 

Pożarowego w szkole. 

8. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek 

przestrzegać zasad ujętych w procedurze Organizacji wycieczek szkolnych i 

zagranicznych, obowiązującej w Szkole. 

9. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie : 

1) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji 

nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie 

odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do 

dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma 

prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu; 

2) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki; 

3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia dozwala, należy 

skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje 

taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić 
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rodziców ucznia niepełnoletniego. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić dyrektora 

Szkoły; 

4) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. 

korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i 

po jej zakończeniu; 

5) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, 

zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury; 

6) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej. 

10. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z: 

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia; 

2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia; 

3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych; 

4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia. 

§ 57 

Pracownicy 

1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi i 

podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 

2. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu 

obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków 

jest potwierdzane podpisem pracownika. 

3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: 

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; 

2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie; 

3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie 

dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest 

zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania; 

4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, 

podwładnymi oraz współpracownikami; 

6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; 

7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 

8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego; 
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X. UCZNIOWIE ORAZ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI. 

§ 58 

Prawa ucznia 

1. W Gimnazjum respektowane są prawa uczniów określone w niniejszym Statucie i 

zarządzeniach Dyrektora. 

2. Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny 

umysłowej; 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo; 

3) ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej, ochrony i poszanowania 

jego godności osobistej; 

4) korzystania z pomocy stypendialnej bądź innej pomocy materialnej (gdy istnieją środki 

na ten cel); 

5) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym; 

6) swobody wyrażania myśli i przekonań w tym światopoglądowych i religijnych – nie 

narażając tym dobra innych osób; 

7) rozwijania jego talentów i uzdolnień; 

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

postępów w nauce; 

9) zaznajomienia się ze szczegółowymi kryteriami ocen z przedmiotów oraz zachowania, 

10) pomocy w przypadku trudności w nauce; 

11) korzystania z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; 

12) korzystania z pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru podczas 

zajęć pozalekcyjnych; 

13) poszanowania jego godności; 

14) wpływania na życie szkoły poprzez działalność w Samorządzie oraz organizacjach 

działających w Gimnazjum; 

15) uczestnictwa biernego i czynnego w wyborach samorządu szkolnego /wybory są 

demokratyczne, równe, tajne, bezpośrednie, powszechne/; 

16) przedstawiania problemów indywidualnych oraz dotyczących społeczności 

uczniowskiej Dyrektorowi, wychowawcy, nauczycielom i oczekiwać pomocy w ich 

rozwiązaniu; 

17) działalności pozaszkolnej, za wiedzą wychowawcy; 
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18) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i 

w myśl obowiązujących regulaminów; 

19) czynnego uczestniczenia w życiu kulturalnym, artystycznym, rozrywkowym i 

rekreacyjnym Gimnazjum; 

20) wymagania od nauczycieli maksymalnego wykorzystania czasu lekcyjnego na proces 

dydaktyczny; 

21) uczestniczenia w organizowanych różnego typu konkursach i olimpiadach 

przedmiotowych; 

22) korzystania z form pomocy stypendialnej, doraźnej, rzeczowej; składania skarg na 

piśmie w przypadkach gdy naruszono jego godność osobistą, nietykalność cielesną i 

złamane zostały jego prawa. Skarga powinna zostać złożona do dyrektora szkoły i 

powinna zawierać opis, miejsce i datę zdarzenia; 

23) dostosowania warunków pisania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i własnych 

możliwości na podstawie opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej i wniosku 

rodziców; 

24) ochrony danych osobistych( informacje o stanie zdrowia, wynikach testów 

25) psychologicznych, o rodzinie – status materialny, społeczny, rozwód, alkoholizm, 

status ucznia nietykalności osobistej; 

26) równego traktowania w sytuacji konfliktu ucznia i nauczyciela. 

 

§ 59 

Obowiązki ucznia 

1. Uczeń ma obowiązek do: 

1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka; 

2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad 

poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu 

zajęć, przybywania na nie punktualnie. W razie spóźnienia na zajęcia, uczeń 

zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają.  

3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych; uczeń ma obowiązek 

zachowywać podczas lekcji należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, 

zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciel; 

4) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych 

przez nauczyciela do wykonania w domu; 

5) uczęszczania na wybrane zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze; 
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6) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności; 

7) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu; 

8) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią; 

9) dbania o piękno mowy ojczystej; 

10) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły; 

11) podporządkowania się zarządzaniom Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, 

nauczycielom oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego; 

12) przestrzegania zasad współżycia społecznego : 

a) uczeń okazuje szacunek dorosłym i kolegom, 

b) przeciwstawia się przejawom wulgaryzmu i brutalności, 

c) szanuje poglądy i przekonania innych, 

d) szanuje godność i wolność drugiego człowieka, 

e) zachowuje tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych 

powierzonych w zaufaniu chyba, że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu, 

13) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów (uczeń nie pali tytoniu 

i nie pije alkoholu, nie używa narkotyków ani innych środków odurzających; 

14) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz. Za 

zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/prawni 

opiekunowie. Rodzice/prawni opiekunowie  zobowiązani są osobiście naprawić 

zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy, albo koszty zakupu nowego 

mienia. 

2. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych w czasie zajęć lekcyjnych i podczas 

przerw. W razie uzasadnionej potrzeby uczeń ma prawo do korzystania z telefonu 

stacjonarnego znajdującego się w sekretariacie szkoły. 

3. Ustala się następujące zasady dotyczące stroju uczniowskiego: 

1) Strój ucznia musi być czysty, schludny, estetyczny; 

a) nie przedstawia niestosownych ilustracji i napisów, nie propaguje treści zabronionych 

prawem, 

b) jest stonowany kolorystycznie, 

c) góra stroju musi zakrywać barki, dekolt, brzuch i biodra, 

d) dopuszczalne są krótkie spodnie, jednak nie krótsze niż do połowy uda(dotyczy 

zarówno dziewcząt jak i chłopców), 

e) zabrania się noszenia krótkich szortów lub spodenek gimnastycznych poza lekcjami wf. 

2)  Strój galowy, obowiązujący w trakcie uroczystości szkolnych składa się z: 
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a) dla dziewcząt: białej, pozbawionej kolorowych ozdób bluzki zakrywającej ramiona i 

brzuch, ciemnej spódniczki lub spodni, 

b) dla chłopców: białej koszuli i ciemnych długich spodni lub garnituru. 

3) W doborze dodatków i biżuterii należy zachować umiar, pamiętając, że szkoła jest 

miejscem pracy ucznia  za zbędny element stroju szkolnego uznaje się wielkie ozdoby 

w uszach i kolczyki w języku. 

4) Nie dopuszcza się nakryć głowy podczas pobytu w szkole. 

5) Zabrania się farbowania włosów  włosy powinny być przede wszystkim czyste 

i starannie uczesane tak, by nie przeszkadzały w pracy na lekcji. Fryzura ucznia nie może 

być ułożona w sposób kojarzący się z subkulturami młodzieżowymi. 

Niedozwolone jest również: stosowanie makijażu, malowanie paznokci. 

6) W szkole obowiązuje obuwie zmienne. Ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne jest 

noszenie obuwia na zbyt wysokim obcasie, w okresie letnim klapek, obuwia 

niezabezpieczającego przed upadkiem, poślizgiem, uderzeniem itp. 

7) Uczeń może zostać poproszony przez nauczyciela o usunięcie makijażu, zmianę obuwia, 

zmycie lakieru z paznokci w trybie natychmiastowym. 

4. Uczeń jest zobowiązany do posiadania i noszenie do szkoły zeszytu do korespondencji, 

w którym rodzice (opiekunowie) wpisują wszystkie usprawiedliwienia i zwolnienia zajęć, 

a nauczyciele korespondują z rodzicami (opiekunami). Usprawiedliwienia dostarczane 

przez ucznia na osobnych kartkach, nie będą respektowane. 

5. Obowiązkiem nauczyciela, który zauważył naruszenie przez ucznia statutu szkoły, jest 

odnotowanie tego faktu w dzienniku lekcyjnym. 

§ 59a 

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia 

1. Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do  

 wychowawcy oddziału. 

2. Skarga może być także  wniesiona bezpośrednio do dyrektora szkoły. 

3. Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia , grupę uczniów bądź za 

pośrednictwem samorządu uczniowskiego. 

4. Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie. 

5. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego ze  

wskazaniem właściwego adresata. 

6. Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez 

rozpatrzenia. 
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7.  Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki służbowej 

o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego. 

8. Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną  odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia 

sprawy. 

9. Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną  informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy, 

otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

10. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na 

które dekretowano skargę. 

11.  Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie  najszybszym terminie. 

 

§ 60 

Nagrody i kary 

1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Statutu, regulaminu porządkowego 

Gimnazjum, zarządzeń Dyrektora oraz powszechnie obowiązujących zasad współżycia 

społecznego. 

2. Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu, odznaczający się wybitnym 

zaangażowaniem mogą być nagradzani: 

1) pochwałą w klasie i szkole; 

2) nagrodą książkową; 

3) dyplomami; 

4) listami pochwalnymi; 

5) nagrodami rzeczowymi; 

6) stypendiami za wyniki w nauce – w miarę posiadanych środków. 

3. Nagrody przyznaje, na wniosek wychowawcy, nauczyciela przedmiotowego lub opiekuna 

Samorządu Uczniowskiego, Dyrektor. 

4. Uczniom może być przyznana łącznie nagroda książkowa i dyplom bądź nagroda 

książkowa i list pochwalny 

 
§ 61 

1. W następstwie nie przestrzegania obowiązującego porządku szkolnego przez uczniów 

mogą oni zostać ukarani karą porządkową: 

1) upomnieniem przez wychowawcę lub nauczyciela przedmiotowego odnotowanym 

w dzienniku; 

2) naganą wychowawcy; 

3) naganą  Dyrektora; 

4) przeniesieniem do innej, równoległej klasy. 
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2. W przypadku, gdy uczniowie wobec których zostały zastosowane wyżej wymienione kary 

nadal nie przestrzegają obowiązującego porządku szkolnego, Dyrektor Gimnazjum może 

wnioskować do Kuratora Oświaty o przeniesienie uczniów do innej szkoły. 

3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do wydania decyzji 

o skreśleniu uczniów, którzy ukończyli 18 lat z listy uczniów Gimnazjum. Decyzję taką 

Rada Pedagogiczna podejmuje w przypadku, gdy uczniowie nie realizują obowiązku 

szkolnego lub w sposób szczególny łamią zasady współżycia w społeczności szkolnej 

(narażenie życia bądź zdrowia innych uczniów, rozprowadzanie i używanie środków 

odurzających, dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego, kradzież, wyłudzanie, 

wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej, 

popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego) 

4. W stosunku do uczniów, którzy łamią zasady współżycia w społeczności szkolnej Dyrektor 

może ogłosić zawieszenie przywilejów zawartych w statucie szkoły lub innych 

regulaminów. Zawieszenie przywilejów może dotyczyć całej klasy. Wychowawca ma 

obowiązek poinformować rodziców/prawnych opiekunów  o przyznanej nagrodzie lub 

udzielonej karze.  

5. Kary w stosunku do uczniów mogą stosować odpowiednio do swych kompetencji: 

1) nauczyciel przedmiotowy; 

2)  wychowawca klasy; 

3) Dyrektor szkoły. 

1. Każdy z pracowników Gimnazjum może wystąpić do wychowawcy klasy lub Dyrektora 

o ukaranie ucznia. 

2. Uczniowie, którzy karę uważają za niesłuszną, mogą się od niej odwołać do Dyrektora, 

który podejmuje w ciągu 14 dni  postanowienie o utrzymaniu, albo cofnięciu kary. 

3. O podjętej decyzji Dyrektor powiadamia na piśmie rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 

4. Decyzja Dyrektora podjęta po rozpatrzeniu odwołania jest ostateczna. 

 

§ 61a. 

Przeniesienie ucznia do innej szkoły 

 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń-na wniosek dyrektora szkoły, poparty uchwałą Rady 

Pedagogicznej i opinią Samorządu Uczniowskiego - może zostać przeniesiony przez 

Kuratora Oświaty do innego gimnazjum. Wniosek do Kuratora zostaje skierowany, gdy po 

wyczerpaniu wszystkich możliwych działań wychowawczych uczeń nadal: 

1) notorycznie łamie przepisy zawarte w statucie szkoły; 
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2) nie przestrzega obowiązków ucznia i rażąco narusza zasady etyczne ucznia; 

3) wchodzi w konflikt z prawem;  

4) świadomie i celowo niszczy mienie wspólne i cudze; 

5) ulega nałogom (alkohol, papierosy, środki uzależniające) i negatywnie wpływa na 

pozostałych uczniów; 

6) dokonuje kradzieży; 

7) demoralizuje innych uczniów; 

8) umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu drugiego człowieka;  

9) jest agresywny- dokonuje pobić i włamań; 

10) używa przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych uczniów i dorosłych; 

11) nagminnie nie przestrzega zasad współżycia społecznego. 

2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów po ukończeniu 18 lat, gdy: 

1) w związku z uchylaniem się od realizacji obowiązku szkolnego jest nieklasyfikowany 

do egzaminów klasyfikacyjnego, bądź przystępuje i nadal nie uczęszcza do szkoły; 

2) wchodzi w konflikt z prawem; 

3) ulega nałogom (alkohol, papierosy, środki uzależniające)  i negatywnie wpływa na 

pozostałych uczniów;  

4) jest agresywny; 

5) używa przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych uczniów i dorosłych; 

6) nagminnie nie przestrzega zasad współżycia społecznego;  

7) poważnie zakłóca proces dydaktyczny w szkole przez wywoływanie awantur lub inne 

uniemożliwianie normalnej pracy w szkoły. 

 

§ 61a. 

Tryb odwoławczy od kary 

 

1. Uczeń ma prawo do odwołania się od kary poprzez wychowawcę oddziału lub samorząd 

uczniowski w terminie 7 dni od jego zdaniem krzywdzącej decyzji. Wniosek ten jest dla 

dyrektora szkoły wiążący i zobowiązuje go do udzielenia odpowiedzi w terminie 7-miu dni; 

2. Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie 

czasu, może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę za niebyłą; 

3. O udzielonych   karach   regulaminowych  szkoła   powiadamia   rodziców w terminie nie 

dłuższym niż 3 dni; 
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4. Dyrektor szkoły biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie 

czasu ( 6-miesięcy) może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę 

za niebyłą. 

5. Kary nie mogą naruszać godności ucznia, mogą być zastosowane wówczas, gdy inne środki 

wychowawcze nie odniosły skutku, a istnieje podstawa do przewidywania, że kara 

przyczyni się do osiągnięcia celu wychowawczego. 

 

 
XI. RZECZNIK PRAW UCZNIA. 

 

§ 62 

1. Rzecznikiem Praw Ucznia może zostać nauczyciel Gimnazjum.  

2. Rzecznik Praw Ucznia jest organem niezależnym od administracji oświatowej. 

3. Do kompetencji Rzecznika Praw Ucznia należy: 

1) obserwacja realizacji praw ucznia; 

2) reprezentowanie interesów ucznia wobec Rady Pedagogicznej i Dyrektora Gimnazjum; 

3) czuwanie nad przestrzeganiem praw ucznia; 

4) wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego; 

5) rozstrzyganie spraw spornych między uczniem a nauczycielem, uczestnictwo w tym 

zakresie w posiedzeniach Komisji Rozjemczej; 

6) występowanie do Dyrektora z odpowiednimi wnioskami dotyczącymi realizacji praw 

ucznia; 

7) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy dotyczącej ich praw i obowiązków. 

4. Rzecznika Praw Ucznia powołuje Dyrektor Gimnazjum. 

 

XII. BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA W SZKOLE 

§ 63 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi 

przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na 

teren szkoły sprawują:  dyżurujący nauczyciele.   

2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych 

oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, 

podczas przerw międzylekcyjnych. 

3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie 

organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie 

wycieczek: 
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1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za 

bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest 

on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, 

mającym miejsce podczas zajęć;  

2) podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie z 

harmonogramem dyżurów;  

3) podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i  

bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek 

szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami. 

4. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie: 

informatyki, fizyki, chemii, opiekun pracowni odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, 

opracowuje regulamin pracowni (stanowiska pracy) i na początku roku zapoznaje z nim 

uczniów. 

5. Budynek szkoły jest monitorowany całodobowo . 

6. Szkoła na stałe współpracuje z policją i strażą miejską. 

7. Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do szkoły. 

8. Ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel 

danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę 

zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły. 

9. W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić 

uczniów z ostatnich. 

10. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod 

warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik 

szkoły. 

11. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, 

zawiadamia pielęgniarkę szkolną oraz Dyrektora Szkoły. 

12. Dyrektor Szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie 

ratunkowe  (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący. 

13. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator 

oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny. 

§ 64 

1. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych 

1) Nauczyciel, który stwierdza nadużycie przez ucznia środka psychoaktywnego, alkoholu 

itp. ma obowiązek: 

a) powiadomić wychowawcę klasy, dyrekcję i pedagoga szkoły, 
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b) odizolować ucznia od reszty klasy, stwarzając warunki, w których nie będzie 

zagrożone jego życie i zdrowie, 

c) wezwać pielęgniarkę szkolną lub lekarza w celu sprawdzenia trzeźwości lub 

odurzenia oraz ewentualnego udzielenia pomocy medycznej, 

d) zawiadomić rodziców ucznia (prawnych opiekunów) i przeprowadzić z nimi 

rozmowę w obecności ucznia, 

2) w przypadku odmowy przybycia do szkoły rodziców /prawnych opiekunów/ o 

pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo 

przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji – decyduje lekarz w 

porozumieniu z dyrektorem szkoły; 

3) w przypadku agresywnego, gorszącego lub zagrażającego bezpieczeństwu zachowania 

nietrzeźwego ucznia, gdy rodzice odmawiają przybycia do szkoły, dyrektor 

powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rejonowy w Oleśnie – Wydział Rodzinny i 

Nieletnich oraz Komendę powiatową Policji w Oleśnie; 

4) uczeń i jego rodzice są zobowiązani do kontaktu z wychowawcą w celu ustalenia 

przyczyn wystąpienia zdarzenia oraz spisania kontraktu o nieużywaniu środków 

psychoaktywnych; 

5) odmowa podjęcia współpracy lub powtarzanie się sytuacji będą skutkować 

powiadomieniem policji lub sądu rodzinnego; 

6) jeżeli uczeń spożywa alkohol na terenie szkoły, dyrektor powiadamia o tym policję. 

Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji. 

2. W przypadku znalezienia substancji psychoaktywnej nauczyciel: 

1) zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych lub jej 

zniszczeniem do czasu przybycia policji; 

2) w miarę swoich możliwości stara się ustalić, do kogo znaleziona substancja należy; 

3) powiadamia dyrektora i pedagoga szkoły; 

4) wzywa policję, której przekazuje substancję i udziela wszystkich informacji 

dotyczących zdarzenia. 

3. W przypadku podejrzenia, że uczeń posiada substancję odurzającą, nauczyciel: 

1) w obecności innej osoby (dyrektora, pedagoga) ma prawo zażądać oddania mu jej, 

pokazania zawartości plecaka i kieszeni; 

2) ustala, od kogo uczeń nabył posiadaną substancję; 

3) informuje rodziców; 

4) w przypadku, gdy uczeń odmawia przekazania substancji, wzywa policję w celu 

dokonania przeszukania ucznia i zabezpieczenia substancji; 
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5) wydaną dobrowolnie substancję przekazuje policji. 

6) całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę. 

4. W przypadku próby samobójczej ucznia nauczyciel: 

1) ustala rodzaj zdarzenia, usuwa wszystko, co może spowodować realizację zamiaru 

samobójczego, pamiętając o tym, aby nie pozostawiać ucznia samego; 

2) bez rozgłosu przeprowadza ucznia w bezpieczne miejsce, zbiera wstępne informacje o 

zdarzeniu; 

3) wzywa pomoc (pielęgniarkę szkolną, wychowawcę, pedagoga, dyrekcję szkoły), 

a) pielęgniarka szkolna wzywa pogotowie, 

b) wychowawca, pedagog powiadamia rodziców ucznia, dokonują oceny sytuacji i 

priorytetów działania, 

c) dyrektor szkoły wzywa straż pożarną, policję (w zależności od potrzeb) oraz 

powiadamia Kuratorium Oświaty. 

5. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa: 

1) nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły. Ustala okoliczności czynu i ewentualnych 

świadków zdarzenia; 

2) przekazuje sprawcę (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi lub 

pedagogowi pod opiekę; 

3) powiadamia rodziców /prawnych opiekunów/ ucznia sprawcy; 

4) informuje policję w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, 

kradzież, itp.) lub sprawca nie jest uczniem naszej szkoły i jego tożsamość nie jest 

znana; 

5) zabezpiecza dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące z przestępstwa i 

przekazuje je policji. 

6. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego: 

1) nauczyciel udziela pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnia udzielenie jej 

przez pielęgniarkę; 

2) wzywa lekarza, jeśli ofiara doznała obrażeń; 

3) powiadamia dyrektora szkoły; 

4) powiadamia rodziców/prawnych opiekunów/ ucznia; 

5) wzywa policję w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego 

zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków 

zdarzenia. 
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§ 65 

Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwa przez uczniów 

1. Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i 

zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych 

przez nią. 

2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć 

obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez: 

1) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach 

dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji; 

2) systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania 

w świetlicy i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy; 

3) uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im, 

4) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia 

(dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły); 

5) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące 

zagrożenie bezpieczeństwa uczniów; 

6) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły; 

7) niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, 

noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia 

uczniów 

3. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać pielęgniarkę, 

w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe.  

4. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je 

przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły. 

5. Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli 

wychowania fizycznego oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki 

niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy. 

6. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają 

przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

7. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po 

zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki 

ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych 

warunków pracy. 

8. Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach, w sali gimnastycznej oraz na boisku 

szkolnym zawarte są w odrębnych regulaminach.   
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XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 66 

1. Gimnazjum posiada pieczęć urzędową zawierającą jego nazwę. 

2. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. Używana przez 

Gimnazjum pieczęć zawiera pośrodku godło Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Tablice i stemple Gimnazjum zawierają jego nazwę. 

4. Gimnazjum posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.  

5. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6. Zasady gospodarki finansowej Gimnazjum określają odrębne przepisy, a obsługę 

ekonomiczno-finansową prowadzi Urząd Miejski-Wydział Edukacji, który realizuje je 

ze środków przyznanych z budżetu Gminy i dochodów własnych.  

7. Dyrektor Gimnazjum zapewnia możliwość zapoznania się z niniejszym Statutem 

wszystkim członkom społeczności szkolnej. 

8. Gimnazjum umożliwia ubezpieczenie poszczególnych uczniów od następstw 

nieszczęśliwych wypadków w formie ubezpieczenia zbiorowego. 

9. W sytuacjach nieprzewidzianych, a w Statucie nie uregulowanych mają zastosowanie 

rozwiązania ogólne z prawa powszechnego. 

10. Projektowanie zmian w Statucie należy do wyłącznej kompetencji Rady Pedagogicznej. 

11. Zmiany w Statucie stają się prawomocne po zatwierdzeniu przez Radę Gimnazjum. 

 

Jednolity tekst statutu został uchwalony przez Radę Pedagogiczną Publicznego Gimnazjum 

nr 1 w Oleśnie 4 listopada 2015r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.  
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