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Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 
§ 1. 

1. Statut dotyczy Gimnazjum Publicznego w Suszcu, zlokalizowanego 

przy ul. Szkolnej 130, zwanego dalej „Gimnazjum”. 

2. Uchylony. 

 

§ 2. 

1. Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

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

oświaty; 

2) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 

1982r. – Karta Nauczyciela; 

3) zajęciach edukacyjnych – należy przez to rozumieć zajęcia o charakterze 

dydaktyczno – wychowawczym, w toku których odbywa się nauczanie 

przedmiotów; 

4) uczniu, bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć ucznia 

uczęszczającego do Gimnazjum; 

5) nauczycielu, uczniu, pracowniku – należy przez to rozumieć: nauczyciela, 

ucznia, pracownika Gimnazjum; 

6) wychowawcy oddziału – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego 

szczególnej opiece powierzono uczniów danego oddziału; 

7) rodzicach – należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów ucznia; 

8) Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Gimnazjum; 

9) specyficznych trudnościach  w uczeniu się, należy przez to rozumieć trudności 

w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej 

sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach 

sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, 

wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo – percepcyjnego.    
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Rozdział 2 

Informacje ogólne o Gimnazjum 

 

§ 3. 

1. Nazwa Gimnazjum: Gimnazjum Publiczne w Suszcu. 

2. Organem prowadzącym Gimnazjum jest Gmina Suszec, zwana dalej „Organem 

Prowadzącym”. 

3. Organem nadzoru pedagogicznego w stosunku do Gimnazjum, jest Śląski Kurator 

Oświaty w Katowicach, zwany dalej „Kuratorem Oświaty”. 

 

§ 4. 

2. Obwód Gimnazjum obejmuje uczniów zamieszkałych w miejscowościach: 

1) Suszec; 

2) Rudziczka. 

3. Cykl kształcenia w Gimnazjum trwa 3 lata i kończy się powszechnym oraz 

obowiązkowym egzaminem obejmującym wiadomości i umiejętności ustalone 

w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminu 

w ostatnim roku nauki w gimnazjum, określonych odrębnymi przepisami, zwany 

dalej "egzaminem gimnazjalnym".  

 

§ 5. 

1. Gimnazjum jest jednostką budżetową Gminy Suszec działającą i prowadzącą 

gospodarkę finansową na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  

o finansach publicznych  (Dz. U. nr157, poz. 1240 ze zm.). i posiada 

zorganizowaną samodzielną obsługę finansową budżetową.  

 

2. Gimnazjum prowadzi działalność pozaustawową, m.in.  wynajem pomieszczeń 

lub powierzchni osobom fizycznym i prawnym na ich działalność statutową, 

niebędącą w sprzeczności z powagą szkoły, z której należności wpływają na konto 

budżetowe szkoły.  

 

3. Podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków  zwany planem 

finansowym jednostki budżetowej. 

 

4. W Gimnazjum działa Spółdzielnia Uczniowska „Razem”, prowadzona przez 

uczniów pod opieką nauczyciela. 
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Rozdział 3 

Cele i zadania Gimnazjum 

 

§ 6. 

1. Gimnazjum realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, 

określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie,  

w szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia szkoły, m. in. poprzez: 

a) prowadzenie zajęć dydaktycznych w różnych formach, w tym 

w pracowniach przedmiotowych, zapewniających atrakcyjność 

i nowatorstwo procesu edukacyjnego, 

b) organizowanie lekcji poglądowych w terenie, w tym wycieczek 

dydaktycznych i turystyczno-krajoznawczych, 

c) udział uczniów w warsztatach językowych, 

d) wzbudzanie w uczniach potrzeby i wskazania im sposobów, korzystania 

z różnych źródeł wiedzy, 

e) przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, 

organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami, 

f) umożliwia przyswajanie przez uczniów określonego zasobu wiadomości 

na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, 

g) umożliwia zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania 

posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania 

problemów, 

h) kształtuje u uczniów postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne 

funkcjonowanie we współczesnym świecie; 

2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku 

rozwoju zawodowego, m. in. poprzez: 

a) umożliwienie uczniom rozwijanie ich zdolności przez udział w zajęciach 

pozalekcyjnych, 

b) indywidualną pracę nauczyciela z uczniem szczególnie zainteresowanym 

danym przedmiotem nauczania, 
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c) pogadanki z uczniami prowadzone przez wychowawców, pedagoga 

szkolnego i specjalistów z poradni psychologiczno – pedagogicznej  

na temat świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia, 

d) udostępnianie uczniom informatorów o możliwościach dalszego kształcenia, 

e) organizowanie wycieczek do zakładów pracy, 

f) organizowanie spotkań uczniów z przedstawicielami urzędu pracy, 

g) udział uczniów w zorganizowanych zajęciach oraz indywidualnych 

konsultacjach z doradcą zawodowym; 

3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad 

określonych w ustawie, m. in. poprzez: 

a) diagnozowanie potrzeb wychowawczych uczniów oraz ich oczekiwań 

w tym zakresie,  

b)  systematyczne monitorowanie zachowań uczniów i bieżące korygowanie 

zachowań niewłaściwych oraz promowanie zachowań oczekiwanych, 

zgodnie z programem wychowawczym Gimnazjum, 

c) przydział każdej klasie jednego, w miarę możliwości w całym cyklu 

nauczania, nauczyciela wychowawcy, 

d) stały kontakt nauczycieli z rodzicami uczniów, 

e) kontakt uczniów oraz ich rodziców z pedagogiem szkolnym, 

f) współpracę Gimnazjum z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, 

g) udzielanie pomocy pedagogicznej i psychologicznej uczniom jej 

potrzebującym,  

h) wspomaganie rodziny w wychowaniu ich dzieci, 

i) współpracę Gimnazjum z innymi instytucjami pomocnymi w kształtowaniu 

środowiska wychowawczego uczniów, 

j) współudział samorządu uczniowskiego w życiu Gimnazjum; 

4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości 

finansowych Gimnazjum, m. in. poprzez:  

a) sprawowanie opieki pedagogicznej w czasie pobytu ucznia w Gimnazjum, 

w czasie zajęć edukacyjnych, przerw międzylekcyjnych, zajęć 

pozalekcyjnych organizowanych przez Gimnazjum, wycieczek i imprez 

szkolnych, 
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b) umożliwienie uczniom dokonania zakupu artykułów spożywczych  

w sklepiku szkolnym, 

c) pozyskiwanie sponsorów obiadów dla uczniów z rodzin ubogich,  

d) udzielanie pomocy materialnej uczniom potrzebującym, ze środków 

budżetowych w formie stypendium socjalnego i zasiłku losowego, 

e) wypożyczenie podręczników z biblioteki szkolnej, 

f) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na pomoc uczniom potrzebującym 

pomocy finansowej lub rzeczowej, 

g) współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

h) organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, ze szczególnym 

uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności, 

i) organizowanie dyżurów nauczycielskich w czasie przerw 

międzylekcyjnych, 

j) stwarzanie warunków do bezpiecznego i pożytecznego spędzenia czasu 

w oczekiwaniu na połączenie komunikacyjne z miejscem zamieszkania, 

uczniów dojeżdżających do Gimnazjum z miejscowości leżących poza jego 

siedzibą. 

2. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia uczniów, ustanawia się alarm 

dźwiękowy, po usłyszeniu którego następuje natychmiastowa ewakuacja uczniów 

i pracowników z budynku Gimnazjum – 3 długie sygnały dźwiękowe (dzwonki). 

Ewakuacja następuje zgodnie z odrębnymi przepisami bhp i ppoż. 

 

§ 7. 

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna, udzielana jest uczniom Gimnazjum, 

m. in. poprzez: 

1) diagnozowanie środowiska ucznia; 

2) stwarzanie uczniom warunków do świadomego i aktywnego ich udziału 

w procesie dydaktycznym i wychowawczym;  

3) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb 

uczniów i umożliwienie ich zaspokojenia; 

4) rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych oraz 

analizowanie przyczyn tych niepowodzeń; 
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5) wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse 

edukacyjne ucznia; 

6) określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom 

wybitnie uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 

7) organizowanie nauczania indywidualnego dla uczniów niepełnosprawnych, 

zgodnie z odrębnymi przepisami; 

8) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych 

w stosunku do uczniów, u których stwierdzono trudności w uczeniu się; 

9) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom 

realizującym indywidualny program lub tok nauki; 

10) prowadzenie doradztwa pedagogicznego i psychologicznego dla uczniów i ich 

rodziców; 

11) udzielanie pomocy uczniom w zakresie orientacji zawodowej; 

12) rozwijanie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców uczniów; 

13) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych; 

14) podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających  

z programu wychowawczego Gimnazjum i wspieranie nauczycieli w tym 

zakresie; 

15) prowadzenie edukacji prozdrowotnych i promocji zdrowia wśród uczniów, 

nauczycieli i rodziców; 

16) wspieranie uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia; 

17) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

18) współpracę Gimnazjum z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w zakresie 

prowadzenia specjalistycznych zajęć o charakterze terapeutycznym 

(korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapii itp.); 

19) podejmowanie działań informacyjnych i warsztatowych wynikających 

z programu poradnictwa zawodowego. 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Gimnazjum, o której mowa w ust. 1, 

organizowana jest w miarę potrzeb, m.in. w formie: 

1) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych; 
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2) zajęć specjalistycznych; 

3) porad dla uczniów; 

4) porad, konsultacji, warsztatów dla rodziców i nauczycieli. 

3. Realizując zadania statutowe, Gimnazjum współpracuje z Poradnią 

Psychologiczno – Pedagogiczną w Pszczynie oraz z innymi instytucjami 

świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom Gimnazjum i ich 

rodzicom, a w szczególności z: 

1) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suszcu; 

2) Punktem Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej przy Niepublicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej „REMEDIUM”  w Suszcu; 

3) Punktem Konsultacyjno - Terapeutycznym przy Niepublicznym Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej „REMEDIUM”  w Suszcu; 

4) Punktem Logopedycznym przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

„REMEDIUM”  w Suszcu; 

5) Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie; 

6) Poradnią Zdrowia Psychicznego i Poradnią Neurologiczną w Pszczynie; 

7) Gminną Komisją do spraw Rozwiązywania problemów Alkoholowych. 

4. Gimnazjum współdziała z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną  

w Pszczynie, zwaną dalej „Poradnią”, poprzez: 

1) stały i systematyczny kontakt pracowników pedagogicznych Gimnazjum 

 z pracownikami Poradni, w celu prawidłowej realizacji swoich zadań 

dydaktycznych i wychowawczych oraz dostosowywania wymagań 

edukacyjnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach i orzeczeniach 

poradni psychologiczno - pedagogicznej; 

2) szkolenia pracowników pedagogicznych Gimnazjum prowadzone  

przez pracowników Poradni; 

3) szkolenia rodziców organizowane przez Gimnazjum z udziałem specjalistów  

z Poradni; 

4) realizację części zadań pracowników Poradni poza swoją siedzibą,  

w Gimnazjum, w środowisku uczniów Gimnazjum, w tym również w ich 

środowisku rodzinnym. 

5. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne. 
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6. Szczegółowe zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno -

pedagogicznej w szkole określają odrębne przepisy. 

 

§ 8. 

1. Gimnazjum realizuje również inne, niż wymienione w § 6, zadania wynikające  

z ustawy i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w szczególności: 

1) umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej  

i religijnej, m. in. poprzez: 

a) wykorzystywanie w czasie realizacji różnych zajęć edukacyjnych, wartości 

materialnych i pozamaterialnych wypracowanych przez różne narody, grupy 

etniczne i religijne, do których należą uczniowie Gimnazjum, 

b) umieszczenie w planie wychowawczym Gimnazjum i wykorzystywanie,  

w czasie m. in. lekcji wychowawczych, tematów związanych z tolerancją  

i potrzebą każdego człowieka do podtrzymywania poczucia tożsamości 

narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, 

c) w miarę potrzeby, organizowanie lekcji religii dla uczniów innego, niż 

katolickiego wyznania, 

d) organizowanie w Gimnazjum imprez, mających na celu możliwość 

zaprezentowania wartości kultury materialnej i pozamaterialnej uczniów 

innych niż polskiej narodowości, należących do różnych grup etnicznych 

oraz wyznających inną niż katolicką religię; 

2) organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi  

do Gimnazjum, m. in. poprzez: 

a) likwidację barier budowlanych w budynku Gimnazjum, 

b) pomoc psychologiczno – pedagogiczną w zakresie adaptacji w środowisku 

szkolnym, 

c) obniżenie wymagań edukacyjnych z różnych przedmiotów nauczania,  

w zależności od rodzaju niepełnosprawności, 

d) praca z uczniem na zajęciach wychowania fizycznego, zgodnie  

z zaleceniami lekarskimi, 

e) na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej i wniosku 

rodziców, zorganizowanie nauczania indywidualnego w domu ucznia, 

f) utrzymywanie kontaktów uczniów uczęszczających do Gimnazjum,  

z uczniami pobierającymi naukę w domu; 
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3) umożliwia rozwijania zainteresowań uczniów, realizowania indywidualnych 

programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie, m. in. 

poprzez: 

a) indywidualną pracę z uczniem wybitnie zdolnym, 

b) organizowanie kółek zainteresowań i przedmiotowych (w miarę możliwości 

finansowych Gimnazjum), 

c) przygotowywanie uczniów zdolnych do udziału w konkursach 

interdyscyplinarnych, przedmiotowych i tematycznych, 

d) uczestniczenie uczniów w życiu kulturalnym środowiska lokalnego  

i regionalnego, 

e) udzielanie uczniom zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki, 

zgodnie z odrębnymi przepisami; 

4) Kontynuuje kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, 

wzbogacaniem zasobu słownictwa uczniów; 

5) przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym: 

wyszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł 

z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych we współpracy  

z nauczycielami bibliotekarzami przy wykorzystaniu zasobów multimedialnych 

i księgozbioru biblioteki”; 

6) Wychowuje uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów; 

7) Kształtuje u uczniów dbałość o zdrowie własne, innych ludzi oraz tworzenie 

środowiska sprzyjającego zdrowiu; 

8) Skutecznie naucza języki obce zgodne z dostosowaniem zajęć do poziomu 

przygotowania ucznia, które uzyskał na wcześniejszych etapach edukacyjnych. 

Na III etapie edukacyjnym: 

 na poziomie III.0 – dla początkujących 

 na poziomie III.1 – na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego; 

9) Efektywnie kształci w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych zgodnie  

z priorytetami Strategii Lizbońskiej; 
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§ 9. 

1. Gimnazjum wykonuje zadania opiekuńcze, odpowiednio do wieku uczniów  

i potrzeb środowiska, z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności: 

1) sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w Gimnazjum podczas zajęć 

obowiązkowych oraz nadobowiązkowych i pozalekcyjnych organizowanych 

przez Gimnazjum, m. in. poprzez: 

a) dbanie by budynek Gimnazjum oraz przynależne do niego tereny 

i urządzenia odpowiadały ogólnym warunkom bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz posiadały urządzenia przeciwpożarowe – zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w tym zakresie,  

b) organizowanie dla pracowników Gimnazjum różnych form szkolenia 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bieżące zapoznawanie ich 

z nowymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie, 

c) zapewnienie uczniom opieki pedagogicznej w czasie realizacji wszystkich 

form zajęć szkolnych, 

d) organizowanie dyżurów nauczycielskich w czasie przerw 

międzylekcyjnych; 

2) sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Gimnazjum  

w trakcie wycieczek organizowanych przez Gimnazjum, m. in. poprzez:  

a) zapewnienie opieki jednego opiekuna dla grupy 30 uczniów, w czasie 

wyjścia z uczniami poza teren Gimnazjum w obrębie miejscowości Suszec, 

na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania fizycznego, 

imprezy szkolnej, wycieczki przedmiotowej lub krajoznawczo – 

turystycznej, 

b) zapewnienie opieki jednego opiekuna dla grupy 15 uczniów, w czasie 

wyjścia (wyjazdu) z uczniami poza granice administracyjne miejscowości 

Suszec, 

c) sprawdzanie przez opiekunów wycieczek stanu liczbowego uczniów  

przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, 

przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego;  

3) organizuje dyżury nauczycielskie w Gimnazjum według następujących zasad: 

a) dyżury pełnią nauczyciele, pracujący w danym dniu w Gimnazjum, według 

harmonogramu ustalonego na początku roku szkolnego, 
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b) dyżury stale pełnione są wewnątrz budynku, a na terenie posesji Gimnazjum 

w okresie od 15.04. do końca zajęć dydaktycznych 

 i od 01.09. do 15.10. w zależności od pogody, 

c) dyżury rozpoczynają się 15 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych  

i trwają w czasie przerw międzylekcyjnych, a kończą po 15 minutach  

od zakończenia ostatniej lekcji, 

d) nauczyciel dyżurny odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów oraz 

porządek i ład w rejonie objętym jego opieką; 

4)  organizuje opiekę zdrowotną nad uczniami, m. in. poprzez: 

a) opiekę pielęgniarską, 

b) obowiązkowe szczepienia ochronne, 

c)  sprawowanie opieki nad uczniami z problemami zdrowotnymi, 

d) udzielanie pomocy w nagłych zachorowaniach ucznia, 

e)  edukację prozdrowotną uczniów, 

f) współpracę z terenową poradnią medycyny szkolnej i terenową stacją 

sanitarno – epidemiologiczną.  

 

§ 10. 

1. Gimnazjum realizuje następujące programy edukacyjne, stanowiące oddzielne 

dokumenty: 

1) edukacji europejskiej „Europejczyk to ja”, którego celem jest: 

a) zapoznanie z historią i funkcjonowaniem Unii Europejskiej, 

b) przygotowanie do świadomego uczestnictwa w życiu politycznym, 

gospodarczym, społecznym i kulturalnym zjednoczonej Europy, 

c) kształtowanie postaw proeuropejskich, 

d) poznanie duchowego dziedzictwa kulturowego Europy, 

e) poznanie zasad funkcjonowania najważniejszych instytucji UE,     

f) wybranych elementów prawa europejskiego oraz mechanizmów, 

g) ekonomicznych działających w UE, 
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h) znajomość bieżących działań UE; 

2) Szkolny Program Profilaktyki – „Bezpieczna szkoła”, którego celem jest          

przeciwdziałania przemocy w szkole;  

3) Program Wychowawczy – „Nauka moją pracą”, którego celem jest 

wspomaganie uczniów w urzeczywistnianiu w swoim młodzieńczym życiu 

szerokiego spektrum wartości; aby dynamicznie wzrastało człowieczeństwo  

w młodym człowieku i owocowało odpowiedzialnymi wyborami, postawami, 

twórczymi działaniami. 

 

Rozdział 4 

Organy Gimnazjum 

 

§ 11. 

1. Organami Gimnazjum są: 

1) Dyrektor; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Rada Samorządu Uczniowskiego. 

2. Każdy z organów, wymienionych w ust. 1: 

1) działa, oprócz Dyrektora, zgodnie z ustalonym przez siebie regulaminem, który 

nie może być sprzeczny z przepisami prawa i Statutem Gimnazjum;  

2) posiada możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach 

swoich kompetencji, określonych w ustawie i Statucie; 

3) ustala plan pracy na rok szkolny. Kopie planów pracy organu, otrzymują 

pozostałe organy; 

4) ma prawo włączyć się do pracy innego organu, o ile nie narusza swym 

działaniem kompetencji tego organu lub przepisów prawa; 

5) może zapraszać na swe posiedzenia przedstawicieli innych organów; 

6) posiada możliwość rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz 

Gimnazjum; 
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7) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy innymi organami Gimnazjum 

o podejmowanych i planowanych działaniach, uchwałach i decyzjach, jeżeli nie 

stanowią one tajemnicy służbowej lub nie naruszają przepisów ustawy  

o ochronie danych osobowych. 

3. Zarządzenia, uchwały lub komunikaty organów Gimnazjum, podaje się  

do ogólnej wiadomości, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej lub jeżeli nie 

narusza to przepisów prawa, a w szczególności o ochronie danych osobowych. 

4. Przepływ informacji między organami odbywa się w czasie zebrań organów, przez 

wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim oraz  

na tablicy ogłoszeń Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 12. 

1. Do zadań Dyrektora Gimnazjum należy planowanie, organizowanie, kierowanie 

i nadzorowanie pracy Gimnazjum, a w szczególności do kompetencji Dyrektora 

należy: 

1) w zakresie nadzoru pedagogicznego: 

a) sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycieli oraz innych 

pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Gimnazjum, 

b) realizuje zalecenia, uwagi i wnioski Kuratora Oświaty oraz powiadamia go 

o wykonaniu zaleceń, uwag i wniosków, 

c) dokonuje oceny pracy nauczycieli, o której mowa w art. 6a ust. 1 Karty 

Nauczyciela, 

d) dba o warunki działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

Gimnazjum, 

e) udziela pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, 

f) analizuje i oceniania efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej nauczycieli oraz innej działalności statutowej Gimnazjum, 

g) dba o realizację podstaw programowych i ramowych planów nauczania, 

h) dba o przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów, 

i) dba o właściwą organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego, 

j) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych  

i organizacyjnych, 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=22-02-2006&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=22-02-2006&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=22-02-2006&qplikid=1#P1A6


Statut Gimnazjum Publicznego w Suszcu 

 

 15 

k) nadzoruje i odpowiada za sposób prowadzenia w Gimnazjum dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 

prawidłowość wykorzystywania druków szkolnych, zgodnie z odrębnymi 

przepisami, 

l) dba o przestrzeganie Statutu Gimnazjum,  

m) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną, którą regulują odrębne 

przepisy; 

n)  odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego 

2) w zakresie zarządzania i kierowania pracą Gimnazjum:  

a) kieruje działalnością Gimnazjum i reprezentuje go na zewnątrz, 

b) zapewnia, w miarę możliwości, odpowiednie warunki organizacyjne  

do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, 

c) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Gimnazjum i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,  

d) wyraża zgodę na podjęcie w Gimnazjum działalności przez stowarzyszenia  

i inne organizacje - z wyjątkiem organizacji politycznych, 

e) wypracowuje i realizuje, przy współudziale pozostałych organów 

Gimnazjum, rozwój organizacyjny szkoły, 

f) ustala organizację pracy Gimnazjum, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej, 

g) podejmuje decyzję w sprawie potraktowania dnia wypadającego pomiędzy 

dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy, jako dnia 

wolnego od zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie organizacji 

roku szkolnego, 

h) podejmuje decyzję o czasowym zawieszeniu zajęć szkolnych, zgodnie  

z odrębnymi przepisami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

w szkołach, 

i) wstrzymuje wykonanie uchwał organów Gimnazjum, niezgodnych 

 z przepisami prawa, 

j) realizuje zalecenia i wnioski Organu Prowadzącego i Kuratora Oświaty, 

k) planuje zadania dotyczące obronności kraju, obrony cywilnej  

i powszechnej samoobrony, 
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l) współpracuje z organami Gimnazjum oraz instytucjami i organizacjami 

społecznymi, działającymi na rzecz edukacji, 

m) współdziała z Organem Prowadzącym i Kuratorem Oświaty, w zakresie 

realizacji swych zadań, które wymagają takiej współpracy, 

n) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 

w organizacji praktyk pedagogicznych ich studentów i słuchaczy; 

3) w zakresie prawa pracy: 

a) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Gimnazjum, 

b) zapewnia nauczycielom pomoc w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu 

zawodowym, 

c) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe pracownikom 

Gimnazjum, 

d) występuje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, o przyznanie 

pracownikom Gimnazjum odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

e) zasięga opinii Organu Prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej  

w sprawie utworzenia stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska 

kierowniczego, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich, 

f) powierza stanowisko wicedyrektora oraz inne stanowiska kierownicze  

w Gimnazjum, a także odwołuje z nich, 

g) kształtuje twórczą atmosferę pracy w Gimnazjum, właściwe warunki pracy 

i stosunki pracownicze, 

h) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, 

i) współpracuje z zakładowymi organizacjami związków zawodowych, 

j) dokonuje za pracodawcę innych, niż wymienione w lit. a – i czynności  

w sprawach z zakresu prawa pracy; 

4) w zakresie awansu zawodowego nauczycieli: 

a) zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela w okresie stażu  

i przyjmuje sprawozdanie z realizacji tego planu,  

b) przydziela opiekuna stażu nauczycielowi ubiegającemu się o stopień 

nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego,  

c) zapewnia pomoc nauczycielom odbywającym staż, 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=22-02-2006&qplikid=1#P1A6
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d) ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, 

e) wyraża zgodę na odbycie przez nauczyciela dodatkowego stażu, 

f) powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans 

na stopień nauczyciela kontraktowego i pełni funkcję jej przewodniczącego,  

g) nadaje nauczycielowi stopień nauczyciela kontraktowego lub odmawia 

nadania tego stopnia, 

h) prowadzi rejestr zaświadczeń wydanych przez komisję kwalifikacyjną dla 

nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, 

i) przechowuje dokumentację związaną z nadaniem stopnia nauczyciela 

kontraktowego, zgodnie z odrębnymi przepisami,  

j) uczestniczy w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających 

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i komisji kwalifikacyjnej 

dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

dyplomowanego; 

5) w zakresie spraw uczniowskich:  

a) opiekę nad uczniami oraz tworzy sprawuje im warunki harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego przez aktywne działania prozdrowotne, 

b) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki przez 

niepełnoletnich uczniów Gimnazjum,  

c) udziela zezwolenia na realizowanie przez ucznia indywidualnego programu 

lub toku nauki oraz wyznacza uczniowi nauczyciela – opiekuna,  

d) podejmuje decyzje w sprawie przeniesienia ucznia do innego oddziału,  

e) skreśla pełnoletniego ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych  

w Statucie, 

f) wnioskuje do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia, objętego 

obowiązkiem szkolnym, do innej szkoły, w przypadkach określonych  

w Statucie, 

g) nagradza i karze uczniów w przypadkach określonych w Statucie,  

h) ustala wysokość stypendium dla uczniów za wyniki w nauce lub  

za osiągnięcia sportowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

i) przyznaje stypendium uczniom za wyniki w nauce lub za osiągnięcia 

sportowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, 
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j) tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, 

k) dba o warunki pobytu w gimnazjum zapewniające  uczniom 

bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją 

oraz innymi przejawami patologii społecznej, 

l) odpowiada za warunki i sposób organizowania w Gimnazjum 

krajoznawstwa i turystyki, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

m) organizuje warunki dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka 

oraz umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej, językowej i religijnej, 

n) dba o przestrzeganie praw dziecka oraz praw ucznia oraz dba  

o upowszechnianie wiedzy o tych prawach,  

o) podejmuje  działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi 

podręcznikami na terenie Gimnazjum, 

p) zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie 

opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych 

zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii,  

q) zwalnia ucznia z nauki drugiego języka obcego do końca nauki  

w gimnazjum z wada słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, afazją,  

z niepełnosprawnościami  sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania lub na wniosek rodziców oraz na podstawie 

opinii PPP, w tym poradni specjalistycznej, 

r) wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia, który z przyczyn 

usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego  

w wyznaczonym terminie, 

s)  wyznacza termin egzaminu poprawkowego do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno – wychowawczych; 

6) w zakresie administrowania mieniem Gimnazjum: 

a)   organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę Gimnazjum oraz 

sprawuje nadzór nad ich działalnością, 

b) organizuje wyposażenie Gimnazjum w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny, 

c) organizuje przeglądy techniczne budynku szkolnego oraz prace 

konserwacyjno – remontowe, 

d) organizuje okresowe inwentaryzacje majątku szkolnego, 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=22-02-2006&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=22-02-2006&qplikid=1#P1A6
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e) zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy w Gimnazjum, 

f) określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników, 

g) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników Gimnazjum, 

ustalonego porządku oraz dbałości o czystość i estetykę Szkoły. 

 

§ 13. 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Gimnazjum. Działa w oparciu  

o ustalony przez siebie regulamin. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą nauczyciele zatrudnieni w Gimnazjum. 

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Gimnazjum. 

3. W wyjątkowych przypadkach, określonych regulaminem działania Rady 

Pedagogicznej, Rada Pedagogiczna może obradować w składzie ograniczonym  

do nauczycieli uczących w danej klasie lub na danym poziomie nauczania. 

4. Udział członków Rady Pedagogicznej w jej posiedzeniach jest obowiązkowy. 

Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, w każdym półroczu w związku z klasyfikowaniem i promowaniem 

uczniów, po  zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w 

miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu 

prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

Sposoby usprawiedliwiania nieobecności w pracy określa regulamin pracy 

Gimnazjum. 

5. Członków Rady Pedagogicznej obowiązuje tajemnica służbowa, szczególnie  

w zakresie spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą 

naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców (prawnych opiekunów),  

a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. Za naruszenie tajemnicy 

służbowej grozi odpowiedzialność porządkowa, dyscyplinarna lub karna,  

w zależności od wagi sprawy. 

6. Do kompetencji Przewodniczącego Rady Pedagogicznej należy: 

1) inicjowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej; 

2) prowadzenie i przygotowywanie zebrań Rady Pedagogicznej; 

3) zawiadamianie wszystkich członków Rady Pedagogicznej o terminach  

i porządku zebrania; 

4) przedstawianie Radzie Pedagogicznej wniosków wynikających ze sprawowania 

nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Gimnazjum; 
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5) wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych  

z przepisami prawa. 

7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy Gimnazjum; 

2) uchwalanie programu wychowawczego Gimnazjum; 

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

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w Gimnazjum;  

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Gimnazjum; 

6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia ucznia z listy uczniów 

Gimnazjum, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

7) ustalanie, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów nauczania 

oraz podręczników, szkolnego zestawu programów nauczania 

 i szkolnego zestawu podręczników, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

8) uchwalanie Statutu Gimnazjum. 

8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy Gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

2) projekt planu finansowego Gimnazjum; 

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień; 

4) propozycje Dyrektora Gimnazjum w sprawach przydziału nauczycielom 

stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo 

płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;  

5) kandydata na stanowisko dyrektora ustalonego przez Organ Prowadzący, jeżeli 

do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie 

wyłoniono kandydata; 

6) zamiar przedłużenia, przez Organ Prowadzący, powierzenia stanowiska 

Dyrektora na kolejny okres, bez konkursu; 

7) zamiar powierzenia, przez Dyrektora, nauczycielowi stanowiska wicedyrektora 

lub innego stanowiska kierowniczego oraz odwołania z niego; 
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8) zamiar wydania uczniowi zezwolenia na indywidualny program nauczania lub 

indywidualny tok nauki; 

9) średnią ocen, ustalaną przez komisję stypendialną; 

10) wysokość stypendium dla uczniów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia 

sportowe ustalane przez Dyrektora, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

11) stypendium, przyznane przez Dyrektora uczniom za ich wyniki w nauce lub  

za osiągnięcia sportowe.  

9. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Gimnazjum oraz jego zmiany. 

10. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej wchodzą w skład komisji konkursowej  

na stanowisko dyrektora. 

11. Rada Pedagogiczna może wystąpić do Organu Prowadzącego z wnioskiem  

o odwołanie Dyrektora Gimnazjum lub innego nauczyciela, któremu powierzono 

stanowisko kierownicze w Gimnazjum. 

12. Rada Pedagogiczna porozumiewa się z Radą Rodziców, przed uchwaleniem 

przez Radę Rodziców programu wychowawczego oraz programu profilaktyki 

Gimnazjum, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

13. Rada Pedagogiczna ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru 

pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.  

 

§ 14. 

1. W Gimnazjum działa Rada Rodziców, jako kolegialny organ społeczny, 

stanowiący reprezentację rodziców uczniów Gimnazjum. Zasady tworzenia Rad 

Rodziców określa ustawa. 

2. Do Kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:  

1) uchwalanie: 

a) regulaminu swojej działalności, określającego zakres spraw, o których 

mowa w ustawie, 

b) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną – Programu Wychowawczego  

i Szkolnego Programu Profilaktyki , 

c) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną – programu profilaktyki obejmujący 

wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane  

do uczniów, dzieci, nauczycieli i rodziców; 
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2) współdecydowanie o: 

a) wzorze jednolitego stroju uczniów, 

b) sytuacjach, w których przebywanie ucznia na terenie Gimnazjum  

nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju;  

3) opiniowanie: 

a) skreślony, 

b) skreślony, 

c) dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień 

awansu zawodowego, 

d) szkolnego programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia  

i wychowania,  

e) projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora,  

f) podjęcie w Gimnazjum działalności przez stowarzyszenie lub inną 

organizację; 

4) wnioskowanie do Dyrektora o: 

a) powstanie Rady Szkoły (Gimnazjum), 

b) dokonanie oceny pracy nauczyciela, oprócz nauczyciela stażysty; 

5) wnioskowanie do Rady Pedagogicznej o zmiany w szkolnym zestawie 

programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników. 

3. Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich 

sprawach Gimnazjum do: 

1) Organu Prowadzącego; 

2) Kuratora Oświaty; 

3) wszystkich organów Gimnazjum. 

4. Przedstawiciel Rady Rodziców wchodzi w skład komisji rozpatrującej odwołanie 

ucznia lub jego rodziców, od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia. 

5. W celu wspierania statutowej działalności Gimnazjum, Rada Rodziców gromadzi 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 
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6. Kadencja Rady Rodziców trwa trzy lata, od dnia 1 października do dnia 30 

września. Skład Rada Rodziców może ulec zmianie w okresie trwania jej kadencji, 

do liczby 1/2 jej członków. 

 

§ 15. 

1. W Gimnazjum działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie 

Gimnazjum, reprezentowany przez rady samorządów klasowych oraz Radę  

Samorządu Uczniowskiego. 

2. Kadencja rad samorządów klasowych trwa od 15 września do 14 września roku 

następnego. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa od 1 października  

do 30 września roku następnego. 

3. Rada Samorządu Uczniowskiego zwana dalej „Radą Samorządu”, jest organem 

kolegialnym, w skład każdego wchodzi 15 członków wybranych w tajnym 

głosowaniu, spośród wszystkich uczniów Gimnazjum. Zasady wybierania  

i działania Rady Samorządu, określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów 

Gimnazjum. 

4. Do kompetencji Rady Samorządu należy przedstawianie wniosków i opinii Radzie 

Pedagogicznej i Dyrektorowi, we wszystkich sprawach Gimnazjum,  

w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw i obowiązków 

uczniów, a ponadto: 

1) opiniowanie programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki 

Gimnazjum; 

2) organizowanie pomocy koleżeńskiej; 

3) inspirowanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz 

Gimnazjum i środowiska; 

4) rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między 

uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się konfliktów, 

uczestniczenie w ich rozwiązywaniu; 

5) organizowanie i współudział w organizowaniu imprez i uroczystości 

szkolnych; 

6) współdecydowanie w przyznawaniu uczniom pomocy materialnej; 

7) redagowanie treści umieszczanych na tablicy ogłoszeń i tablicy z informacjami 

o pracy Gimnazjum; 

8)  opiniowanie pracy nauczycieli;  
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9) współdecydowanie o wyborze spośród nauczycieli opiekuna samorządu 

uczniowskiego; 

10) reprezentowanie uczniów wewnątrz i na zewnątrz Gimnazjum; 

11) prowadzenie dokumentacji Rady Samorządu; 

12) inicjowanie i przeprowadzanie akcji charytatywnych. 

 

§ 16. 

1. Spory wynikłe między organami Gimnazjum, rozstrzyga się w pierwszej 

kolejności w drodze negocjacji. 

2. W negocjacji biorą udział po 3 osoby z każdego organu, których konflikt dotyczy, 

wybierane zgodnie z regulaminami działania tych organów, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Jeżeli stroną konfliktu jest Dyrektor, przystępuje do negocjacji sam lub może 

przystąpić w towarzystwie dwóch osób z kierownictwa Gimnazjum. 

4. W przypadku nie rozstrzygnięcia konfliktu w drodze negocjacji, strony 

przystępują do kolejnej próby rozstrzygnięcia konfliktu, na drodze mediacji. 

Mediatorem jest Dyrektor, jeżeli nie jest on stroną konfliktu. 

5. Jeżeli stroną konfliktu jest Dyrektor, skonfliktowane strony wskazują mediatora 

spoza organów, których konflikt dotyczy – trzecią osobę bezstronną i neutralną. 

Mediatorem może być również osoba spoza Gimnazjum, która zawodowo zajmuje 

się mediacjami. Osobę mediatora muszą zaakceptować obie strony konfliktu. 

6. W przypadku nie rozstrzygnięcia konfliktu w drodze negocjacji i mediacji, strony, 

których dotyczy konflikt poddają się arbitrażowi. Arbitrem jest osoba z poza 

Gimnazjum, która zawodowo zajmuje się rozwiązywaniem konfliktów. Arbitrem 

może być również, zaakceptowany przez obie strony konfliktu, przedstawiciel 

Organu Prowadzącego lub Kuratora Oświaty, jeżeli podejmie się rozwiązania 

problemu. Werdykt arbitra jest ostateczny. 

 

Rozdział 5 

Organizacja Gimnazjum 

 

§ 17. 

1. W Gimnazjum rok szkolny dzieli się na dwa półrocza: I półrocze (jesienno – 

zimowe) i II (wiosenno – letnie). I półrocze trwa od dnia rozpoczęcia zajęć 

dydaktyczno - wychowawczych, do dnia ustalonego przez Radę Pedagogiczną. II 
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półrocze trwa od dnia ustalonego przez Radę Pedagogiczną, do końca zajęć 

dydaktyczno - wychowawczych. 

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

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich, określają przepisy w sprawie 

organizacji roku szkolnego.  

3. Obowiązkowe zajęcia dydaktyczno - wychowawcze dla uczniów realizowane są  

w Gimnazjum przez pięć dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Dyrektor Gimnazjum, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną podejmuje decyzję  

o potraktowaniu dnia wypadającego między dwoma dniami świątecznymi 

ustawowo wolnymi od pracy, a także piątku wypadającego bezpośrednio po dniu 

świątecznym ustawowo wolnym od pracy, jako dnia wolnego od zajęć, 

wyznaczając wybraną sobotę do odpracowania zajęć przypadających tego dnia, 

zgodnie z odrębnymi przepisami.  

5. W zależności od możliwości finansowych Gimnazjum, Dyrektor organizuje  

w dni wolne od zajęć edukacyjnych, zajęcia wychowawczo – opiekuńcze, imprezy 

służące upowszechnianiu kultury, sportu i turystyki i inne zajęcia pozalekcyjne. 

 

§ 18. 

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

szkolnym, określa arkusz organizacji Gimnazjum opracowany przez Dyrektora,  

z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, najpóźniej do 30 kwietnia każdego 

roku. 

2. Arkusz organizacji Gimnazjum zatwierdza Organ Prowadzący do dnia 30 maja 

każdego roku. 

3. W arkuszu organizacji Gimnazjum zamieszcza się w szczególności liczbę 

pracowników Gimnazjum łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę 

godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez 

Organ Prowadzący. 

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Gimnazjum, Dyrektor, 

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy 

rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. 

 

§ 19. 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest oddział złożony z uczniów, 

którzy w jednorocznym kursie nauki i wychowania, danego roku szkolnego uczą 

się wszystkich przedmiotów obowiązujących, określonych planem nauczania 
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zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programami wybranymi  

z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego. 

2. Przeciętna liczba uczniów w oddziale szkolnym wynosi 26 uczniów. Nie tworzy 

się nowego oddziału tego samego poziomu nauczania, jeżeli średnia liczba 

uczniów w istniejących oddziałach byłaby niższa niż 15. 

3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Organu Prowadzącego, liczba uczniów 

w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 2. 

 

§ 20. 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne  

z zakresu kształcenia ogólnego; 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny 

nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa 

w pkt 1, 

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz 

program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu 

programów nauczania; 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 

6) zajęcia religii lub etyki, 

7) zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 13 ust. 3, (dopuszczalne formy realizacji obowiązkowych zajęć 

wychowania fizycznego), 

8) zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie, 

9) art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie 

płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 

17, poz. 78, z późn. zm.4)), organizowane w trybie określonym w tych 

przepisach. 



Statut Gimnazjum Publicznego w Suszcu 

 

 27 

1a. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organizuje dyrektor szkoły, 

za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  

i rady rodziców. 

1b. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 zajęcia 

edukacyjne. 

1c. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3, 5 i 6 mogą być prowadzone także  

z udziałem wolontariuszy. 

2. Organizację zajęć, o których mowa w ust. 1, określa tygodniowy rozkład zajęć 

ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego  

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy uczniów i nauczycieli. 

3. Jednostką rozliczeniową dla zajęć dydaktycznych prowadzonych bezpośrednio  

z uczniami jest 45 minut. Jednostką rozliczeniową dla innych zajęć edukacyjnych 

jest 60 minut.  

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Dyrektor może wydać zarządzenie  

o skróceniu w danym dniu lub w części dnia, zajęć edukacyjnych o maksymalnie 

1/3 czasu. 

5. Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, z wyjątkiem przerwy po pierwszej 

lekcji, która trwa 5 minut, po trzeciej lekcji, która trwa 25 minut i po czwartej 

lekcji, która trwa 20 minut. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, przerwy 

skraca się odpowiednio, do 5 i 10 minut. 

 

§ 21. 

1. Podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków 

nauki i bezpieczeństwa dokonuje się uwzględniając wysokość środków 

finansowych posiadanych przez Gimnazjum oraz zasad wynikających z przepisów 

w sprawach ramowych planów nauczania. 

2. Podziału oddziałów na grupy, z uwzględnieniem ust. 1, dokonuje się na zajęciach 

z następujących przedmiotów: 

1) języków obcych i informatyki – jeżeli liczba uczniów w danym oddziale 

przekroczy 24 osoby; 

2) wychowania fizycznego – podziału dokonuje się według płci oraz w przypadku 

jeżeli liczba uczniów przekroczy 26. 

3. Za zgodą organu prowadzącego można dokonać podziału oddziałów na grupy, 

również w innych przypadkach niż wymienione w ust. 2. 
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§ 22. 

1. Zajęcia, o których mowa w §20, mogą być prowadzone w grupach oddziałowych, 

międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych, a także podczas 

wycieczek i wyjazdów. 

2. Czas trwania zajęć wymienionych w ust. 1, ustala Rada Pedagogiczna. 

3. w drodze uchwały, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony  

na podstawie ramowego planu nauczania.  

4. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, Gimnazjum organizuje w ramach posiadanych 

środków finansowych. 

5. Liczba uczniów na zajęciach, o których mowa w §20 określają odrębne przepisy.  

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Organu Prowadzącego, 

zajęcia, o których mowa w §20, mogą być prowadzone w mniejszych grupach lub  

indywidualnie. 

 

§ 23. 

1. Gimnazjum zapewnia możliwość korzystania z: 

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, w tym pracowni: 

a) komputerowej, 

b) fizyko - chemicznej, 

c) polonistycznej, 

d) matematycznej, 

e) historycznej, 

f) biologicznej, 

g) geograficznej, 

h) muzyki i plastyki, 

i) językowej; 

2) pracowni multimedialną z biblioteką i czytelnią; 

3) gabinetu pielęgniarki szkolnej; 
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4) gabinetu pedagoga szkolnego; 

5) boiska sportowego; 

6) sali gimnastycznej; 

7) hali sportowej; 

8) pomieszczeń dla organizacji uczniowskich; 

9)  sklepiku szkolnego; 

10) szatni;  

11)  pomieszczeń administracyjno – gospodarczych; 

12) archiwum. 

2. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1, są przystosowane i wyposażone, 

adekwatnie do funkcji, jakie mają pełnić. 

 

§ 24. 

1. W Gimnazjum działa biblioteka szkolna wraz z Internetowym Centrum 

Informacji Multimedialnej, zwanym dalej „ICIM", która jest pracownią szkolną, 

służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych 

Gimnazjum, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy 

pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.  

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

oraz rodzice uczniów i inne osoby – za zgodą Dyrektora, zwani dalej 

„czytelnikami”. 

3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów; 

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę; 

3) prowadzenie zajęć realizujących program ścieżki edukacyjnej „Edukacja 

czytelnicza i medialna”;  

4) korzystanie z komputera i programów multimedialnych; 

5) korzystanie z Internetu; 

6) pożyteczne wykorzystanie czasu przez uczniów oczekujących na połączenie 

komunikacyjne z miejscem zamieszkania. 
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4. Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach ustalanych 

każdego roku w arkuszu organizacji pracy Gimnazjum. 

 

§ 25. 

1. Zbiór biblioteki szkolnej obejmuje książki, czasopisma i materiały audiowizualne, 

a w szczególności: 

1) literaturę obowiązkową i do wyboru; 

2) publikacje ogólno informacyjne i popularnonaukowe; 

3) literaturę piękną i z poszczególnych dyscyplin wiedzy; 

4) podręczniki szkolne; 

5) literaturę pedagogiczną dla nauczycieli i rodziców; 

6) czasopisma; 

7) pomoce dydaktyczne zarejestrowane na nośnikach informatycznych. 

2. Podstawę doboru książek i czasopism stanowią zadania dydaktyczno – 

wychowawcze Gimnazjum oraz zgłaszane zapotrzebowanie przez Radę 

Pedagogiczną i pozostałych czytelników. 

3. Księgozbiór zaewidencjonowany jest w trzech katalogach: alfabetycznym, 

rzeczowym i zbiorów specjalnych. Książki układane są na regałach według 

działów treści, a w ich obrębie według nazwisk autorów. 

4. Czytelnik może wypożyczyć do dwóch książek jednorazowo na okres  

do 2 tygodni. Po terminie, na który książka została wypożyczona, na prośbę 

czytelnika może być przedłużony okres wypożyczenia książki. 

5. Czytelnicy zwracają bibliotece wypożyczone książki, najpóźniej do 2 tygodni 

przed zakończeniem w danym roku szkolnym, zajęć edukacyjnych w Gimnazjum. 

6.  Z księgozbioru podręcznego i czasopism, czytelnik może korzystać w czytelni. 

7. Czytelnik odpowiada za zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie książki i winien 

odkupić taką samą książkę lub o podobnej wartości, wskazaną przez bibliotekarza. 

8. Zadania nauczyciela bibliotekarza określa § 33. 
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§ 26. 

1. W ramach zajęć pozalekcyjnych, Gimnazjum umożliwia uczniom korzystanie  

z sal lekcyjnych, sali gimnastycznej oraz hali.  

2. Korzystanie przez uczniów z pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, odbywa się 

pod nadzorem pracownika pedagogicznego Gimnazjum.  

 

Rozdział 6 

Nauczyciele i inni pracownicy Gimnazjum 

 

§ 27. 

1. W Gimnazjum zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni oraz pracownicy 

ekonomiczno – administracyjni i obsługi. 

2. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Gimnazjum należą: 

1) nauczyciele, w tym wychowawcy klas;  

2) pedagog szkolny;  

3) bibliotekarz. 

3. W Gimnazjum zatrudniony jest pracownik administracji, do zadań którego 

należą czynności związane z prowadzeniem dokumentacji osobowej 

pracowników, dokumentacji uczniowskiej oraz wykonywanie wszelkiego rodzaju 

prac biurowych.  

4. W Gimnazjum zatrudnieni są pracownicy obsługi: sprzątaczki, do zadań których 

należy utrzymanie budynku Gimnazjum i należącej do niej posesji, w należytym 

porządku i czystości oraz sprawności technicznej. 

5. W Gimnazjum, swoją pracę wykonuje pielęgniarka szkolna, której stosunek pracy 

oraz szczegółowe kompetencje określają oddzielne przepisy Ministra Zdrowia. Do 

podstawowych obowiązków pielęgniarki szkolnej należy w szczególności dbanie 

o zdrowie i rozwój fizyczny uczniów, o stan sanitarnohigieniczny szkoły. 

Pielęgniarka, wykonując swoje zadania, współpracuje z Dyrektorem, 

wychowawcami i rodzicami uczniów. 

6. Szczegółowe zadania pracowników, wymienionych w ust. 3 – 4, określają zakresy 

obowiązków i uprawnień tych pracowników, umieszczone w ich dokumentacji 

osobowej. Ponadto obowiązkiem tych pracowników szkoły jest: 
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1) natychmiastowe reagowanie na wszelakie dostrzeżone sytuacje lub zachowania 

uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów; 

2) niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły o sytuacjach i zachowaniach  

określonych wyżej; 

3) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, 

w uzasadnionych przypadkach zawiadamianie dyrektora o tym fakcie; 

4) stosowanie się do regulacji prawnych obowiązujących w szkole dotyczących   

zapewnienia bezpieczeństwa uczniom gimnazjum w różnych sytuacjach. 

7. Rodzaj stanowisk pracy oraz liczba etatów pracowników wymienionych w ust. 3 – 

4, uzależniona jest od potrzeb Gimnazjum oraz jego możliwości finansowych. 

8. Zakres spraw związanych ze stosunkiem pracy pracowników pedagogicznych 

reguluje Karta Nauczyciela, natomiast pracowników administracyjnych i obsługi – 

ustawa o pracownikach samorządowych, oraz akty wykonawcze do tych ustaw. 

 

§ 28. 

1. W czasie nieobecności Dyrektora w pracy, jego obowiązki pełni nauczyciel 

zastępujący dyrektora szkoły, w której nie utworzono stanowiska wicedyrektora, 

na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Suszec. 

2. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 1 podejmuje inne decyzje niż bieżące, 

na podstawie pisemnego upoważnienia Dyrektora. 

 

§ 29. 

2. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz 

są odpowiedzialni za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych 

ich opiece uczniów. 

3. Nauczyciele w szczególności realizują zadania związane z:  

1) odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, poprzez: 

a) przestrzeganie, oraz respektowanie przestrzegania przez uczniów zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie zajęć edukacyjnych, 

b) pełnienie dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych,  

c) wietrzenie w czasie przerw, a w razie potrzeby także w czasie zajęć, 

pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia lekcyjne, 
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d) dopilnowanie, aby uczniowie, jeżeli pozwalają na to warunki 

atmosferyczne, w czasie przerw przebywali na świeżym powietrzu, 

e) nie dopuszczenie do zajęć lub przerwanie ich, wyprowadzając uczniów  

i powiadamiając Dyrektora, w przypadku jeżeli miejsce, w którym mają być 

prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim urządzeń technicznych 

może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, 

f) w razie potrzeby, udzielenie uczniom pierwszej pomocy, 

g) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć, 

h) uczestniczenie w szkoleniach w zakresie bhp, 

i) egzekwowanie przestrzegania regulaminów w pracowniach; 

2) prawidłowym przebiegiem procesu edukacyjnego poprzez: 

a) właściwy dobór treści zajęć i sposobu ich przekazania, dostosowanego  

do poziomu intelektualnego i emocjonalnego uczniów,  

b) właściwe rozplanowanie realizacji materiału nauczania, 

c) utrwalanie przez uczniów przerobionych partii materiału nauczania, 

d) stosowanie pomocy naukowych i audiowizualnych środków przekazu, 

e) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie  

i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych uczniów oraz udokumentowanie tych 

obserwacji; 

3) dbałością o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, poprzez: 

a) przydzielenie pod opiekę jednemu nauczycielowi sali lekcyjnej,  

z jednoczesnym przyjęciem przez tego nauczyciela odpowiedzialności 

materialnej za mienie znajdujące się w tej sali, 

b) zgłaszanie przez opiekuna sali lekcyjnej zapotrzebowania na doposażenie 

sali lub wymianę zużytego sprzętu na nowy, 

c) zabezpieczenie przez opiekuna sali lekcyjnej, wartościowego sprzętu 

szkolnego lub pomocy naukowych, 

d) dbanie przez opiekuna sali o estetykę wnętrza i zgłaszanie Dyrektorowi  

o usterkach powodujących zagrożenie zdrowia lub życia uczniów 

korzystających z tej sali lekcyjnej; 

4) wspieraniem rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności  

oraz zainteresowań, poprzez: 
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a) prowadzenie kółek zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych rozwijających 

zainteresowania indywidualne uczniów, 

b) dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb  

i możliwości ucznia realizującego indywidualny program lub tok nauki, 

który nie może sprostać wymaganiom z danych zajęć edukacyjnych,  

z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej, 

c) prowadzenie konsultacji indywidualnych dla chętnych uczniów, z zakresu 

nauczanego przez nauczyciela przedmiotu, 

d) udzielanie pomocy psychologicznej uczniom, którzy takiej pomocy 

potrzebują lub pośredniczenie w zorganizowaniu takiej pomocy, głównie  

w poradni psychologiczno – pedagogicznej; 

5) bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów oraz sprawiedliwym 

traktowaniem wszystkich uczniów, poprzez: 

a)    ocenianie wszystkich uczniów według tych samych kryteriów oceniania, 

b)    stosowanie jawności oceniania i uzasadnianie wystawianych ocen, 

c)    dawanie wszystkim uczniom szans na poprawę ocen, które ich nie 

satysfakcjonują; 

6) udzielaniem pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu 

o rozpoznanie potrzeb uczniów, poprzez: 

a) zdiagnozowanie potrzeb uczniów oraz przyczyn niepowodzeń, 

b) współpracę nauczyciela, w zakresie przezwyciężaniu niepowodzeń 

szkolnych ucznia, z wychowawcą klasy, rodzicami ucznia, pedagogiem 

szkolnym i specjalistami z poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

c) prowadzenie konsultacji indywidualnych dla uczniów wymagających 

pomocy w zrozumieniu materiału nauczania, 

d) zachęcanie uczniów zdolnych do udzielenia pomocy koleżeńskiej uczniom  

z trudnościami w nauce; 

7) doskonaleniem umiejętności dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych oraz podnoszeniem swojego poziomu wiedzy merytorycznej  

w zakresie nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć poprzez: 

a) podnoszenie kwalifikacji na kursach i studiach podyplomowych,  

b) udział w konferencjach metodycznych i korzystanie z pomocy doradców 

metodycznych, 
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c) inicjowanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

d) współorganizowanie i udział w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia 

zawodowego, 

e) współorganizowanie i udział w wewnątrzszkolnym systemie badania jakości 

swojej pracy i pracy Gimnazjum, 

f)   samokształcenie, wykorzystując najnowszą literaturę z zakresu metodyki 

nauczania i merytoryczną dotyczącą nauczanego przedmiotu; 

8) prowadzeniem dokumentacji szkolnej, wg zasad określonych odrębnymi 

przepisami; 

9) kształceniem i wychowywaniem młodzieży w duchu umiłowania Ojczyzny, 

w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności 

sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 

10) dbałością o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich 

zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, 

ras i światopoglądów; 

11) planowaniem projektu edukacyjnego, który zawiera n/w działania: 

a) wybranie tematu projektu edukacyjnego, 

b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego 

realizacji, 

c) wykonanie zaplanowanych działań, 

d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. 

4. Nauczyciele składają Dyrektorowi roczne rozkłady materiału nauczania do dnia 

20 września każdego roku.  

5. Nauczyciele stażyści opracowują konspekty prowadzonych przez siebie zajęć 

edukacyjnych. Nauczyciele kontraktowi opracowują konspekty prowadzonych 

przez siebie zajęć, które są hospitowane oraz zajęć obserwowanych  

przez opiekuna stażu oraz prowadzonych lekcji koleżeńskich. 

6. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej  

i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych  

i naukowych, w szczególności z pomocy doradcy metodycznego, pracowników 

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku – Białej oraz specjalistów z Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Pszczynie, w formie indywidualnych 

konsultacji, wskazania odpowiedniej literatury i udziału w różnych 
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zorganizowanych formach doskonalenia z zakresu pedagogiki opiekuńczo – 

wychowawczej. 

7. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może zmienić nauczyciela 

danego przedmiotu na pisemny umotywowany wniosek więcej niż połowy 

uczniów i ich rodziców uczniów, danego oddziału.  

8. Zmiana, o której mowa w ust. 5, następuje od drugiego półrocza lub nowego roku 

szkolnego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zmiana może nastąpić  

w każdym czasie trwania roku szkolnego.  

9. Nauczyciel, który zaprzestał uczyć w oddziale, z przyczyn o których mowa w ust. 

5., traci z dniem zmiany tygodniowego przydziału zajęć, godziny 

ponadwymiarowe, jeżeli miał takowe przydzielone, lub uzupełnia etat innymi 

godzinami zajęć, jeżeli w wyniku tej zmiany, nie będzie mógł realizować 

obowiązującego go wymiaru zajęć. 

10. Gimnazjum przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli  

oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki 

pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między 

Dyrektorem Gimnazjum, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą 

 

§ 30. 

1. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż 

Dyrektor przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych 

opiekuna stażu. 

2. Do obowiązków opiekuna stażu w szczególności należy: 

1) wypracowanie, wraz z nauczycielem poddanym jego opiece, kontraktu 

regulującego wzajemne prawa i obowiązki; 

2) pomoc w opracowaniu przez nauczyciela projektu planu rozwoju zawodowego 

na okres stażu;  

3) prowadzenie zajęć z uczniami których obserwatorem będzie nauczyciel 

odbywający staż i omawianie z nim obserwowanych zajęć uczestniczenie, jako 

obserwator, w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela odbywającego 

staż i omawianie z prowadzącym, obserwowane zajęcia; 

4)  wspieranie nauczyciela w okresie realizacji planu rozwoju zawodowego, 

w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych; 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=7-4-2004&qplikid=162#P162A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=7-4-2004&qplikid=162#P162A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=7-4-2004&qplikid=530#P530A4
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5) opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres 

stażu; 

6) udział w pracach komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się 

o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. 

3. Dyrektor może zmienić opiekuna stażu: 

1) na jego umotywowany wniosek;  

2) w związku z jego częstą lub długotrwałą nieobecnością w pracy; 

3) w przypadku ukarania go karą porządkową lub dyscyplinarną; 

4) w przypadku nie wywiązywania się z jego obowiązków;  

5) na umotywowany wniosek nauczyciela odbywającego staż. 

 

§ 31. 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół klasowy, 

którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania 

dla danego oddziału oraz w miarę potrzeb jego modyfikowanie, a także 

współpraca w zakresie nauczania w danym oddziale oraz wymiany informacji. 

Przewodniczącym zespołu klasowego jest wychowawca danego oddziału. 

2. Nauczyciele grup przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe. Pracą 

zespołu przedmiotowego kieruje, powołany przez Dyrektora na wniosek członków 

zespołu, przewodniczący zespołu przedmiotowego, zwany dalej 

„przewodniczącym”.  

3. W Gimnazjum działają następujące zespoły przedmiotowe: 

1) zespół przedmiotów humanistycznych, do którego należą nauczyciele: 

a) języka polskiego, 

b) historii, 

c) muzyki i plastyki, 

d) wiedzy o społeczeństwie, 

e) religii, 

f) biblioteki, 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=7-4-2004&qplikid=162#P162A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=7-4-2004&qplikid=162#P162A6
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2) zespół przedmiotów matematyczno -  przyrodniczych, do którego należą 

nauczyciele: 

a) matematyki, 

b) fizyki, 

c) chemii, 

d) biologii, 

e) geografii, 

f) informatyki; 

3) zespół języków obcych, do którego należą nauczyciele języków obcych; 

4) zespół promujący zdrowy styl życia, do którego należą nauczyciele: 

a) wychowania fizycznego, 

b) wychowania do życia w rodzinie,  

c) pedagog szkolny,  

d) pielęgniarka szkolna. 

4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, 

a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania; 

2) wspólne opracowanie 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 przedmiotowych, a także 

w uzupełnianiu ich wyposażenia; 

5) wspólne opiniowanie przygotowanych w Gimnazjum autorskich, 

innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania. 

5. W Gimnazjum działają następujące zespoły zadaniowe: 

1) zespół wychowawczy, do którego należą nauczyciele – wychowawcy klas  

oraz pedagog szkolny, który kieruje pracami zespołu; 
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2) zespół ds. pomocy materialnej uczniom, do którego należą nauczyciele 

wybierani na początku każdego roku szkolnego oraz pedagog szkolny, który 

kieruje pracami komisji; 

3) zespół ds. przyznawania stypendium  za wyniki w nauce i osiągnięcia 

sportowe, do którego należą nauczyciele oraz pedagog szkolny, który kieruje 

pracami komisji; 

4) zespół ds. bezpieczeństwa, do którego należą nauczyciele oraz pedagog 

szkolny, który kieruje pracami komisji; 

5) doraźnie powoływane zespoły do wykonania specyficznych, nieplanowanych 

wcześniej zadań. Pracami zespołów kieruje, powołany przez Dyrektora, 

przewodniczący zespołu; 

6) uchylony. 

6. Do zadań Zespołu Wychowawczego należy w szczególności: 

1) przygotowanie projektu programu wychowawczego Gimnazjum  

oraz monitorowanie jego realizacji; 

2) rozstrzyganie o sposobach załatwienia spraw wychowawczych i opiekuńczych, 

wymagających interwencji Gimnazjum; 

3) wypracowanie kryteriów oceniania zachowania uczniów i dbanie o ich 

stosowanie w czasie dokonywania ocen zachowania uczniów; 

4) udział w komisji rozpatrującej odwołania uczniów (rodziców uczniów) 

od wystawionych ocen zachowania. 

7. Do zadań Zespołu ds. pomocy materialnej uczniom należy w szczególności: 

1) przygotowanie projektu regulaminu przyznawania pomocy materialnej; 

2) opracowywanie kryteriów przyznawania pomocy materialnej; 

3) współudział w organizowaniu pomocy materialnej uczniom tej pomocy 

potrzebującym; 

4) opiniowanie wniosków uczniów w sprawie przyznania pomocy materialnej lub 

zapomóg losowych.  

8. Do zadań Zespołu ds. przyznawania stypendium  za wyniki w nauce  

i osiągnięcia sportowe należy w szczególności: 

1) przygotowanie projektu regulaminu przyznawania stypendium; 

2) opracowywanie kryteriów przyznawania stypendium; 
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3) opiniowanie wniosków uczniów w sprawie przyznania stypendium.  

9. Do zadań przewodniczących zespołów należy w szczególności: 

1) opracowywanie planów pracy zespołu; 

2) organizowanie spotkań zespołu; 

3) organizowanie lekcji koleżeńskich; 

4) diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia; 

5) analizowanie pracy zespołu; 

6) sporządzanie i przedstawianie Radzie Pedagogicznej sprawozdań z działalności 

zespołu oraz wniosków do dalszej pracy.  

10. Uchylony. 

§ 32. 

1. Dyrektor Gimnazjum powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej 

jednemu z nauczycieli, zwanemu dalej „wychowawcą”. 

2. Wychowawca w miarę możliwości, prowadzi swój oddział przez cały cykl 

nauczania w Gimnazjum. 

3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami 

danego oddziału, a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój uczniów, proces ich uczenia się  

i wychowania oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej; 

4) zintegrowanie oddziału; 

5) informowanie  na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą 

realizować projekt edukacyjny, uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji 

projektu edukacyjnego. 

4. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 3: 

1) otacza indywidualną opieką każdego ucznia; 

2)  występuje z wnioskiem do nauczyciela prowadzącego zajęcia z przedmiotu,  

z którym uczeń, objęty indywidualnym programem lub tokiem nauki, ma 
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trudności, o dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

i możliwości tego ucznia, z zachowaniem warunków zgodnych z odrębnymi 

przepisami; 

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

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

uczniowski, w tym wycieczki integracyjne i rekreacyjne, 

b) treści i formy zajęć realizowanych w ramach godzin do dyspozycji 

wychowawcy; 

4) współdziała z nauczycielami uczącymi w danym oddziale, uzgadniając z nimi  

i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także 

wobec tych, którym potrzeba jest indywidualna opieka; 

5) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci, 

b) współdziałania z rodzicami, poprzez udzielanie im pomocy w ich 

działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywanie od nich pomocy 

w realizacji swoich zadań, 

c) włączania ich w sprawy życia klasy i Gimnazjum; 

6) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi 

kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także 

zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.  

5. Wychowawca spełnia swoje zadania dopasowując metody wychowawcze 

odpowiednio do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych 

uczniów Gimnazjum. 

6. Realizując zadania, o których mowa w ust. 3, wychowawca kontaktuje się  

z rodzicami uczniów, co najmniej 4 razy w roku szkolnym, jeżeli istnieje taka 

potrzeba – w każdej chwili, również w domu ucznia, ponadto, wraz z pozostałymi 

nauczycielami, pełni dyżur w trakcie spotkań z rodzicami oczekując  

na zainteresowanych rodziców. 

7. Wychowawca klasy czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego uczniów. 

Współpracuje w tym zakresie z pedagogiem szkolnym i dyrektorem. 

8. Wychowawca prowadzi i odpowiada za sposób prowadzenia przez innych 

nauczycieli, dokumentacji przebiegu nauczania i spraw wychowawczych uczniów 

w oddziale, nad którym powierzono mu opiekę. 
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9. Wychowawca klasy prowadzi zeszyt, w którym są odnotowywane uwagi 

dotyczące zachowania pozytywnego i negatywnego, pracy na rzecz szkoły i klasy 

i stosunku do obowiązków szkolnych każdego ucznia danej klasy. Wychowawca 

prowadzi teczkę, w której gromadzi materiały dotyczące zespołu klasowego. 

Skład teczki ustala Zespół Wychowawczy. 

10. W razie nieobecności wychowawcy dłuższej niż jeden miesiąc, Dyrektor 

powierza pełnienie w zastępstwie obowiązków wychowawcy, innemu 

nauczycielowi.  

11. Wychowawca, w uzasadnionych wypadkach, może wystąpić do Dyrektora  

z umotywowanym wnioskiem o zwolnienie go z funkcji wychowawcy danego 

oddziału. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Zespołu Wychowawczego, wniosek 

może przyjąć lub odrzucić. 

12.  Dyrektor zmienia wychowawcę oddziału na pisemny umotywowany wniosek 

więcej niż połowy uczniów, albo większości rodziców uczniów, danego oddziału. 

W sytuacji zmiany wychowawcy, Dyrektor może wziąć pod uwagę propozycję 

większości uczniów lub ich rodziców, dotyczącą wskazania osoby nowego 

wychowawcy. 

§ 33. 

1. W bibliotece szkolnej zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz. Do zadań 

nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności: 

1) udostępnianie czytelnikom książek, czasopism i innych materiałów 

stanowiących zbiory biblioteczne oraz udzielanie porad czytelnikom; 

2) organizowanie różnych form pracy czytelniczej; 

3) zaznajomienie czytelników z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej 

i umożliwienie im swobodnego przeglądania i dokonywania wyboru książek; 

4) przygotowanie uczniów do samodzielnego doboru wartościowych książek  

i innych materiałów bibliotecznych;  

5) tworzenie warunków do poszukiwania przez czytelników, porządkowania 

i wykorzystywania informacji z różnych źródeł; 

6) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelników; 

7) udzielanie czytelnikom porad bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych  

i tekstowych stosownie do potrzeb, zainteresowań i poziomu czytelnika; 

8) wdrażanie uczniów do umiejętnego posługiwania się książkami, czasopismami 

i innymi materiałami bibliotecznymi, do korzystania z różnych typów 

wydawnictw i pomocy bibliotecznych; 
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9) wyrabianie w uczniach nawyku czytania czasopism, w szczególności 

dzienników;  

10) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

11) organizowanie działań rozwijających u czytelników wrażliwość kulturową 

i społeczną, m.in. organizowanie: 

a) dni książki i prasy, 

b) wystawy nowości wydawniczych, 

c) wystawy książki pedagogicznej, 

d) konkursu na najciekawszą recenzję książki, 

e) inne wg harmonogramu imprez oraz planu pracy na dany rok szkolny; 

12) informowanie czytelników o nowościach wydawniczych; 

13) gromadzenie zbiorów, stałe ich uzupełnianie, aktualizowanie  

i selekcjonowanie; 

14)  troska o zabezpieczenie i konserwację księgozbioru; 

15) prowadzenie ewidencji zbiorów, ich wycena, inwentaryzacja oraz odpisywanie 

ubytków; 

16) opracowywanie biblioteczne zbiorów; 

17) prowadzenie statystyki wypożyczeń zbiorów; 

18) właściwe urządzenie i wykorzystanie pomieszczenia bibliotecznego oraz troska 

o estetykę wnętrza biblioteki; 

19) co najmniej dwa razy w roku przygotowanie i przekazanie wychowawcom klas 

oraz za ich pośrednictwem, rodzicom, stanu czytelnictwa uczniów. 

2. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z innymi bibliotekami szkolnymi na terenie 

gminy, głównie w zakresie wymiany doświadczeń oraz organizowania i udziału  

w zajęciach otwartych innych nauczycieli bibliotekarzy. 

3. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z biblioteką gminną oraz z biblioteką 

pedagogiczną w zakresie wymiany doświadczeń w pracy bibliotekarza oraz w 

pozyskiwaniu nowości wydawniczych i nawiązywaniu korzystnej współpracy 

z wydawnictwami szkolnymi. 
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§ 34. 

1. W Gimnazjum zatrudniony jest pedagog szkolny. Pedagog szkolny wspomaga 

wychowawców klas w ich działaniach na rzecz uczniów w zakresie opiekuńczo – 

wychowawczym, a w szczególności: 

1) rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów i analizuje przyczyny niepowodzeń 

szkolnych; 

2) diagnozuje środowisko rodzinne, szkolne i lokalne; 

3) wspomaga wychowawców klas w zakresie realizacji przez uczniów obowiązku 

nauki; 

4)  udziela wychowawcom i rodzicom pomocy w ich pracy z uczniami 

sprawiającymi trudności wychowawcze; 

5) współdziała w opracowaniu planu wychowawczego Gimnazjum; 

6) organizuje pomoc uczniom w zakresie wyrównywania i likwidacji 

mikrodeficytów i zaburzeń rozwojowych, w razie potrzeby kieruje do poradni 

specjalistycznych; 

7) udziela pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych 

nawarstwiających się na tle niepowodzeń edukacyjnych; 

8) udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstałych na tle 

konfliktów z rodziną, nauczycielami lub rówieśnikami; 

9) przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego uczniów; 

10)  organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej 

sytuacji życiowej; 

11)  planuje i koordynuje zadania realizowane przez szkołę na rzecz uczniów i ich 

rodziców w zakresie wyboru przez uczniów dalszego kierunku kształcenia  

i zawodu w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego; 

12)  prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych 

uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie 

mocnych stron uczniów; 

13)  minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych 

uczniów; 

14)  prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej. 
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2. Pedagog szkolny w celu realizacji swoich zadań statutowych współdziała 

z organizacjami społecznymi, policją, sądem rodzinnym, kuratorami sądowymi, 

opieką społeczną i innymi instytucjami wspomagającymi rodzinę. 

 

§ 35. 

1. W Gimnazjum określono organizację Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 

Zawodowego w tym zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia, które 

obejmują: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje 

edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery 

zawodowej; 

2) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów w zakresie podejmowania 

dalszej edukacji; 

3) gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjnych 

dotyczących szkolnictwa ponadgimnazjalnego; 

4) przekazywanie uczniom szczegółowych informacji na temat rekrutacji 

internetowej; 

5) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł 

informacji dotyczących rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie 

zawodów i zatrudnienia oraz wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów 

przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych; 

6) zapoznawanie z programami edukacyjnymi Unii Europejskiej; 

7) udzielanie informacji niezbędnych do założenia własnej firmy; 

8) udzielanie indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom dotyczących wyboru 

przez uczniów dalszego kształcenia; 

9) prowadzenie grupowych zajęć przygotowujących uczniów do świadomego 

planowania kariery i podjęcia roli zawodowej zgodnie z Programem 

Wychowawczym i Szkolnym Programem Profilaktyki; 

10)  wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez 

organizowanie spotkań szkoleniowo –informacyjnych; 

11)  organizację zajęć warsztatowych prowadzonych przez doradcę zawodowego; 

12)  wyjazdy na targi edukacyjne oraz targi pracy; 

13)  organizowanie spotkań z absolwentami gimnazjum; 
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14)  Wykonywanie gazetek informacyjnych na temat szkolnictwa 

ponadgimnazjalnego; 

15)  współpracę z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa 

zawodowego, w szczególności z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną  

w Pszczynie, Gminnym Centrum Informacji oraz Powiatowym Urzędem Pracy 

w Pszczynie; 

16)  śledzenie losów absolwentów; 

17)  wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom instytucji i organizacji 

wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym  

i zawodowym; 

18)  wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom alternatywnych możliwości 

kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi oraz uczniów 

niedostosowanych społecznie. 

 

§ 36. 

2. W Gimnazjum działa Szkolny Koordynator ds. Bezpieczeństwa, zwany dalej 

„Koordynatorem”, którego zadaniem jest integracja działań wszystkich 

podmiotów szkolnych oraz współpraca ze środowiskiem w zakresie 

bezpieczeństwa.   

3. Funkcję koordynatora Dyrektor powierza pedagogowi szkolnemu. 

4. W szczególności do zadań Koordynatora należy: 

1) przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy; 

2) planowanie i monitorowanie wspólnych działań wszystkich pracowników 

Gimnazjum w celu poprawy bezpieczeństwa; 

3) integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów, 

dzieci, rodziców) oraz współpracujących ze środowiskiem  

w zakresie bezpieczeństwa; 

4) koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego  

w Gimnazjum programu wychowawczego i programu profilaktyki; 

5) wdrażanie i dostosowywanie do specyfiki Gimnazjum procedur postępowania 

w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia; 

6) współpraca z policją, strażą pożarną  oraz z instytucjami działającymi na rzecz 

rozwiązywania problemów uczniów i dzieci; 
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7) zgłaszanie wniosków dotyczących nawiązywania współpracy z organizacjami 

pozarządowymi w celu tworzenia lokalnych koalicji na rzecz bezpieczeństwa 

uczniów i dzieci; 

8) współdziałanie w tworzeniu i realizacji planu naprawczego; 

9) ewaluowanie programu naprawczego; 

10) współpraca z rodzicami i środowiskiem; 

11)  dzielenie się wiedzą z Radą Pedagogiczną; 

12)  promowanie problematyki bezpieczeństwa uczniów. 

5. Koordynator dokumentuje swoje działania i co najmniej dwa razy w roku 

szkolnym, przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawozdanie ze swojej 

działalności.  

 

Rozdział 7 

Uczniowie  i  ich  rodzice  

 

§ 37. 

1. Do Gimnazjum uczęszczają uczniowie po ukończeniu szkoły podstawowej. 

2. Do Gimnazjum uczęszczają w zasadzie uczniowie od 13 roku życia do ukończenia 

Gimnazjum, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku 

kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18 lat.  

3. Uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego, jeżeli opuścił bez usprawiedliwienia co 

najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w okresie jednego miesiąca. 

 

§ 38. 

1. Dzieci i młodzież przyjmuje się do gimnazjum po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego. 

2. O przyjęciu ucznia do gimnazjum w trakcie roku szkolnego, w tym do klas 

pierwszych, decyduje dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci 

zamieszkałych w obwodzie gimnazjum, które są przyjmowane z urzędu.  

3. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 2, wymaga przeprowadzenia zmian 

organizacyjnych pracy gimnazjum, powodujących dodatkowe skutki finansowe, 

dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-02-2014&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-02-2014&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-02-2014&qplikid=1#P1A6
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4. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone w wyniku zgłoszenia kandydata 

mieszkającego w obwodzie gimnazjum lub na wniosek rodzica kandydata 

mieszkającego poza obwodem gimnazjum.  

5. Przepisy niniejsze, stosuje się także do dzieci i młodzieży posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie  

do gimnazjum.  

 

§ 38a. 

1. Do klasy pierwszej gimnazjum, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców 

dzieci i młodzież zamieszkałą w obwodzie gimnazjum.  

2. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się kandydatów, posiadających 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.  

3. Kandydaci, których rodzic złożył wniosek o przyjęcie do gimnazjum, mogą być 

przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, 

jeżeli gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

4. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę następujące kryteria: 

1) W pierwszej kolejności są przyjmowani: 

a) laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim  

na podstawie dostarczonego zaświadczenia, 

b) uczniowie, którzy uczęszczali do obwodowych szkół podstawowych 

tutejszego gimnazjum na podstawie dostarczonego zaświadczenia wydanego 

przez szkołę podstawową,  

c) rodzeństwo uczniów, które uczęszczało do tutejszego gimnazjum; 

2) Kandydaci, którzy nie spełniają  kryteriów a) – c) przyjmowani są według  

poniższych zasad na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  

i zaświadczenia wydanego prze OKE w zależności od liczby uzyskanych 

punktów: 

a) za ocenę z języka polskiego kandydat otrzymuje ilość punktów równą 

ocenie pomnożonej przez 2 – maksymalnie 12 pkt, 

b) za ocenę z przedmiotu historia i społeczeństwo kandydat otrzymuje ilość 

punktów równą ocenie  – maksymalnie 6 pkt, 

c) za ocenę z języka obcego nowożytnego kandydat otrzymuje ilość punktów 

równą ocenie – maksymalnie 6 pkt, 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-02-2014&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-02-2014&qplikid=1#P1A6
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d) za ocenę z matematyki kandydat otrzymuje ilość punktów równą ocenie 

pomnożonej przez 2 – maksymalnie 12 pkt, 

e) za ocenę z przyrody kandydat otrzymuje ilość punktów równą ocenie – 

maksymalnie 6 pkt, 

f) za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem kandydat 

otrzymuje – 5 pkt, 

g) za udział w finale wojewódzkim konkursów przedmiotowych 

organizowanych przez Kuratorów Oświaty - za jeden tytuł  - 6 punktów, za 

dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty – maksymalnie – 8 punktów, 

h) za inne szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych  

i sportowych (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej 

na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej, zgodnie z wykazem Śląskiego Kuratora Oświaty, kandydat 

otrzymuje: za I miejsce lub tytuł laureata – 3  pkt, za II miejsce lub tytuł 

finalisty – 2 pkt, III miejsce lub wyróżnienie - 1 pkt, 

i) za stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza, 

kandydat otrzymuje – 2 pkt, 

j) za wynik ze sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej kandydat 

otrzymuje ilość punktów równą ilości punktów ze sprawdzianu. 

 

§ 39. 

1. Uczniów przyjętych do pierwszych klas Gimnazjum przydziela się 

do poszczególnych oddziałów wg zasad: 

1) proporcjonalny podział uczniów o różnych zdolnościach przyswajania wiedzy, 

mierzony na podstawie sprawdzianu kończącego naukę w szkole podstawowej; 

2) w miarę możliwości, w równej liczbie dziewcząt i chłopców; 

3) równy podział między wszystkie oddziały, uczniów z rozpoznanymi 

dysfunkcjami psychicznymi lub fizycznymi.  

2. W przypadku tworzenia klas specjalistycznych lub dla uczniów o specyficznych 

potrzebach edukacyjnych, nie mają zastosowania zasady, o których mowa w ust. 

1. 

3. Szkoła prowadzi klasy sportowe, których zasady funkcjonowania określają 

odrębne przepisy. 
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4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek rodziców 

ucznia, Dyrektor może podjąć decyzję o zmianie oddziału przydzielonego wg 

zasad określonych w ust. 1.  

5. Szkoła  prowadzi oddziały z rozszerzonym zakresem treści nauczania  

i zwiększonym tygodniowym wymiarem godzin języka angielskiego: 

1) obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin języka angielskiego wynosi  

5 godzin, w tym 2 godziny z podziałem na grupy; 

2) Rekrutacja do tych oddziałów przeprowadzana jest w oparciu o odrębny 

regulamin naboru. 

 

§ 40. 

1. Uczeń ma prawo do traktowania go zgodnie z prawami zawartymi w Konwencji  

o prawach dziecka, a w szczególności do: 

1) właściwego zorganizowania procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny 

pracy umysłowej, m. in. poprzez: 

a) równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach tygodnia, 

b) różnorodność zajęć w każdym dniu, 

c) nie łączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego 

przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga, 

d) prawo do przerw międzylekcyjnych, wykorzystywanych na odpoczynek; 

2) do opieki wychowawczej i warunków pobytu w Gimnazjum zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją  

oraz innymi przejawami patologii społecznej. W tym celu: 

a) teren szkolny jest ogrodzony i monitorowany, 

b) w celu zapobiegania wizytom osób z zewnątrz budynek szkoły jest 

wewnątrz monitorowany, 

c) przed zajęciami i w czasie przerw międzylekcyjnych na korytarzach 

pełnione są dyżury nauczycielskie. Szczegółowy sposób pełnienia dyżurów 

przez nauczycieli zapisany jest w regulaminie dyżurów nauczycieli, 

d) uczniowie nie mogą opuszczać budynku szkolnego i posesji szkolnej  

w trakcie trwania zajęć i w czasie przerw międzylekcyjnych. Wyjście  

ze szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych możliwe jest wyłącznie  
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po przedstawieniu wychowawcy lub nauczycielowi uczącemu pisemnej 

prośby rodziców o wcześniejsze zwolnienie, 

e) wszelkie zagrożenia bezpieczeństwa, objawy przemocy, demoralizacji  

i patologii społecznej, zagrożenia uzależnieniami zauważone na terenie 

szkoły i posesji są objęte postępowaniem zgodnie z przyjętymi procedurami, 

f) uczniowie zwolnieni z lekcji religii przebywają pod opieką pani 

bibliotekarki lub pedagoga szkolnego. W przypadku nieobecności tych osób, 

uczniowie przebywają w sali lekcyjnej pod opieką nauczyciela przedmiotu. 

Jeżeli wyżej wymienione zajęcia przypadają na pierwszą lub ostatnią 

godzinę lekcyjną, po wyrażeniu pisemnej prośby rodziców, uczniowie nie 

mają obowiązku przebywania na terenie szkoły,  

g)  do sprawowania opieki nad uczniem przebywającym na terenie szkoły 

zobowiązani są nauczyciele i inni pracownicy szkoły, 

h) nauczycieli informatyki  zobowiązuje się do zabezpieczenia stron 

internetowych zawierających niepowołane treści, 

i) zakup prezentów przez uczniów dla koleżanek i kolegów z okazji Dnia 

Kobiet, Dnia Chłopca i innych świąt okolicznościowych musi być 

skonsultowany z wychowawcą klasy  w celu wykluczenia prezentów, które 

mogą kogoś urazić, wulgarnych, zagrażających bezpieczeństwu,  

o podtekście seksualnym, emblematów związanych   z przynależnością  

do sekt, subkultur lub klubów sportowych;  

3) korzystania z materialnej lub finansowej pomocy doraźnej, zgodnie 

z odrębnymi przepisami; 

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym; 

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

Gimnazjum a także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym 

dobra innych osób; 

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, m. in. poprzez: 

a) możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, w tym kółek 

zainteresowań, 

b) możliwość korzystania z konsultacji indywidualnych prowadzonych  

przez nauczycieli różnych przedmiotów, 

c) możliwość korzystania z dodatkowej literatury przedmiotowej w bibliotece 

szkolnej,  
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d) możliwość uczestniczenia w konkursach wiedzy i zawodach sportowych,  

w tym uzyskiwanie pomocy od nauczycieli danych przedmiotów, w czasie 

przygotowywania się do udziału w tych imprezach; 

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów 

kontroli postępów w nauce, m. in. poprzez: 

a) określenie przez każdego nauczyciela, na początku roku szkolnego, 

stosowanych form kontroli postępów w nauce oraz sposobów oceniania, 

b) prawo do uzyskania uzasadnienia wystawionej oceny, 

c) możliwość dokonania poprawy niesatysfakcjonującej ucznia oceny, 

d) bieżącą kontrolę wiedzy tylko z trzech ostatnich jednostek lekcyjnych, 

e) uprzedzanie, minimum tydzień wcześniej, o sprawdzianach i powtórkach 

obejmujących więcej niż trzy ostatnie jednostki lekcyjne, 

f) przeprowadzanie tylko jednego sprawdzianu w czasie dnia i nie więcej niż 

trzech w okresie jednego tygodnia. Zasada ta nie dotyczy kartkówki 

obejmującej tematy z trzech ostatnich jednostek lekcyjnych; 

8) pomocy w przypadku trudności w nauce, m. in. poprzez: 

a) możliwość korzystania z konsultacji indywidualnych organizowanych  

przez poszczególnych nauczycieli, 

b) możliwość zwrócenia się o pomoc do pedagoga szkolnego lub specjalistów 

zatrudnionych w poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

c) oczekiwanie pomocy koleżeńskiej ze strony uczniów osiągających wysokie 

oceny w nauce; 

9) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego; 

10)   korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki, podczas zajęć pozalekcyjnych; 

11) wpływania na życie Gimnazjum przez działalność samorządową oraz 

zrzeszanie się w organizacjach działających w Gimnazjum, w tym wpływ  

na wybór opiekuna samorządu uczniowskiego. 

 

§ 41. 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie 

Gimnazjum, a zwłaszcza dotyczących: 
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1) udziału w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się  

do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie; 

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli 

i innych pracowników Gimnazjum, a w szczególności: 

a) poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka, 

b) szanowania poglądów i przekonań innych ludzi, 

c) okazywania szacunku pracownikom Gimnazjum i kolegom, 

d) przeciwstawiania się przejawom agresji, 

e) naprawiania wyrządzonej szkody; 

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz swój rozwój 

intelektualny i kulturalny; 

4) dbałości o ład i porządek w Gimnazjum oraz dbałość o mienie szkolne; 

5) współtworzenia i dbanie o utrzymanie dobrego wizerunku i autorytetu 

Gimnazjum w środowisku; 

6) dbania o schludny wygląd oraz noszenia na terenie Gimnazjum jednolitego 

stroju, o którym mowa w ust. 2; 

7) Przeciwdziałania wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, lekceważenia 

obowiązków ucznia, a w szczególności:  

a) Przestrzegania  zakazu korzystania z urządzeń elektronicznych  

i telekomunikacyjnych w tym. min. telefonu komórkowego, smartfonu, 

tabletu, aparatu fotograficznego i innych, na terenie szkoły , 

b) wykorzystywania urządzeń telekomunikacyjnych w sposób naruszający 

sferę praw i wolności innych osób poprzez: robienie zdjęć i filmów bez 

zgody osoby fotografowanej, przesyłania wiadomości o charakterze 

obraźliwym dla odbiorcy, a także wiadomości zawierających groźby,  

c)  publikowania zdjęć lub filmów bądź spreparowanych materiałów  

w Internecie, prasie i innych środkach masowego przekazu, co stanowi 

naruszenie prawa do ochrony prywatności chronionego w polskim prawie na 

podstawie art. 23 Kodeksu Cywilnego; 

8) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych w terminie  

i formie, o których mowa w Statucie. 

2. Wzór jednolitego stroju, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, określony jest przez 

Dyrektora w porozumieniu z Radą  Rodziców. 
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3. Posiadanie na terenie Gimnazjum urządzeń elektronicznych, innych niż telefon 

komórkowy, wymaga pisemnej zgody wychowawcy klasy, a w czasie jego 

nieobecności – pisemnej zgody Dyrektora.  

4. Używanie urządzeń, o których mowa w ust. 3, w czasie zajęć edukacyjnych, 

wymaga dodatkowo zgody nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. 

Obowiązek wyrażania zgody, spełniony jest poprzez użycie takiego słowa  

i podpisy osób wyrażających taką zgodę, na pisemnym wniosku ucznia lub jego 

rodzica.  

5. Uczniowie biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 

1) projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym 

na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych 

metod; 

2) zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści 

nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 

gimnazjów lub wykraczać poza te treści; 

3) szczegółowe zasady realizacji projektu określa dyrektor; 

4) informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat 

projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum; 

5) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia 

w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia 

z realizacji projektu edukacyjnego: 

a) usprawiedliwiona nieobecność ucznia, 

b) realizacja obowiązku szkolnego poza szkołą, 

c) inne przypadki (np. zmiana szkoły); 

6) W przypadkach, o których mowa w ust. 5 na świadectwie ukończenia 

gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia 

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

6. Na terenie Gimnazjum i terenach przyległych oraz podczas zajęć prowadzonych 

poza szkołą, uczniów obowiązuje całkowity zakaz:  

1) posiadania i palenia tytoniu oraz akcesoriów (np. zapalniczka, zapałki, lufki, 

fajki, fajki wodne, materiały kolekcjonerskie);  

2) posiadania i zażywania tabaki; 

3) posiadania i użytkowania e-papierosów i wszelkich zamienników 

elektronicznych;  
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4) posiadania, zażywania i rozprowadzania środków odurzających, narkotyków, 

tzw. dopalaczy, substancji zastępczych, materiałów kolekcjonerskich; 

5) posiadania, spożywania i przebywania pod wpływem alkoholu i innych 

środków psychoaktywnych; 

6) posiadania, spożywania i rozprowadzania lekarstw bez pisemnej zgody 

rodziców. 

 

§ 42. 

1. Uczeń Gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:  

1) rzetelną naukę; 

2) wzorową postawę; 

3) wybitne osiągnięcia;  

4) pracę na rzecz Gimnazjum i środowiska; 

5) dzielność i odwagę; 

6) najwyższą frekwencję w danym roku szkolnym.  

2. Nagrody i wyróżnienia, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznane  

w następującej w formie: 

1) pochwały ustnej wychowawcy lub opiekuna organizacji uczniowskiej; 

2) pochwały ustnej Dyrektora lub dyplomu, na wniosek wychowawcy; 

3) listu gratulacyjnego, na wniosek Rady Pedagogicznej; 

4) nagrody rzeczowej na wniosek wychowawcy; 

5) świadectwa szkolnego z wyróżnieniem. 

3. Nagrodę książkową uczeń otrzymuje, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co 

najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.  

4. W przypadku, gdy żaden uczeń danego oddziału nie spełnił warunków, o których 

mowa w ust. 4, nagrodą książkową uhonorowany zostaje najlepszy uczeń danego 

oddziału. 
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§ 43. 

1. W stosunku do ucznia nie przestrzegającego obowiązków, o których mowa  

w § 40, może być zastosowana jedna z następujących kar: 

1) upomnienie wychowawcy; 

2) upomnienie Dyrektora, na wniosek wychowawcy; 

3) nagana Dyrektora, na wniosek wychowawcy; 

4) nagana Dyrektora, z równoczesnym zakazem udziału w imprezach  

i wycieczkach szkolnych, na wniosek wychowawcy; 

5) czasowe zawieszenie w prawach ucznia; 

6) obniżenie oceny zachowania; 

7) prace społeczne na rzecz szkoły; 

8) naprawienie wyrządzonej szkody na koszt rodziców; 

9) przeniesienie ucznia do innego oddziału, na wniosek Zespołu Wychowawczego 

lub Rady Pedagogicznej, po konsultacji z rodzicami ucznia; 

10) wnioskowanie do Kuratora Oświaty o przeniesienie do innej szkoły ucznia 

objętego obowiązkiem szkolnym;  

11) skreślenie pełnoletniego ucznia z listy uczniów Gimnazjum, na podstawie 

uchwały Rady Pedagogicznej. 

2. Dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów lub wnioskować do Kuratora 

Oświaty o przeniesienie do innej szkoły w przypadku: 

1) ciężkiego naruszenia nietykalności fizycznej innych osób; 

2) przybycie na zajęcia szkolne po spożyciu alkoholu lub picie alkoholu w czasie 

trwania zajęć edukacyjnych; 

3) używania lub handlu środkami odurzającymi; 

4) dopuszczenia się chuligańskich czynów, rozbojów lub kradzieży; 

5) innych poważnych naruszeń norm współżycia społecznego; 

6) opuszczenie bez usprawiedliwienia ponad 50% obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. 
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3. Jednorazowo może być zastosowana tylko jedna kara spośród wymienionych 

w ust. 1. Nie jest wymagana gradacja kar. Rodzaj zastosowanej kary zależy 

od wagi przewinienia ucznia. 

4. Uczeń, któremu udzielono kary, ma prawo zwrócić się do organów samorządu 

uczniowskiego o obronę jego interesów. 

5. Od udzielonych kar, uczniowi przysługuje odwołanie w terminie do trzech dni, 

od dnia jej przyjęcia do wiadomości przez ucznia, z zastrzeżeniem kary skreślenia 

z listy ucznia, do następujących organów: 

1) od kary, o której mowa w ust. 1 pkt 1 – do Dyrektora Gimnazjum; 

2) od kary, o której mowa w ust. 1 pkt 2 do pkt 6 – do Rady Pedagogicznej; 

3) od kary, o której mowa w ust. 1 pkt 7 i pkt 8 – do Kuratora Oświaty w terminie 

14 dni od dnia otrzymania decyzji Dyrektora. 

6. O udzielonych karach, o których mowa w ust. 1, Gimnazjum zawiadamia 

rodziców ucznia. 

 

§ 44. 

1. Nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych, usprawiedliwiane są w terminie  

do 7 dni od dnia ustania przyczyny nieobecności.  

2. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych, trwających dłużej niż  

7 dni, o przyczynie nieobecności zawiadamiają wychowawcę klasy, jego rodzice, 

osobiście lub listownie. 

3. Usprawiedliwianie nieobecności ucznia na zajęciach, dokonywane jest na piśmie 

przez rodziców w specjalnie do tego przeznaczonym zeszycie korespondencji.  

4. Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach, może być 

zaświadczenie lekarskie lub inny dokument wystawiony przez upoważnioną 

osobę, zatrudnioną w instytucji, w której stawiennictwo ucznia w czasie trwania 

zajęć było niezbędne. 

5. Uczeń, którego nieobecność w szkole przekroczyła 50% obowiązkowych zajęć  

w okresie jednego miesiąca, po ustaniu przyczyny nieobecności, uzgadnia  

z nauczycielami poszczególnych przedmiotów zakres i sposób uzupełniania 

wiedzy oraz terminy i formy jej zaprezentowania. 

6. Uczeń może być zwolniony z zajęć szkolnych przez wychowawcę lub innego 

nauczyciela, w przypadku udziału w: 

1) imprezach sportowych; 
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2) konkursach przedmiotowych; 

3) wycieczkach szkolnych; 

4) imprezach, gdzie reprezentuje Gimnazjum. 

7. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 6, przez innego nauczyciela, dokonywane jest 

na piśmie i przekazywane wychowawcy. Wychowawca odnotowuje ten fakt w 

dzienniku lekcyjnym, co stanowi podstawę do nie odnotowywania nieobecności 

ucznia na zajęciach lekcyjnych przez innych nauczycieli. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek rodziców, 

Dyrektor może zwolnić ucznia z zajęć lekcyjnych, na czas określony, nie dłuższy 

niż na 2 miesiące. Przed rozpoczęciem zwolnienia, trwającego co najmniej 

miesiąc, uczeń uzgadnia z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, jakie 

partie materiału i w jakiej formie będzie zaliczał po zakończeniu przyczyny 

nieobecności w szkole. Po zakończeniu zwolnienia, uczeń zdaje zaległe partie 

materiału ze wszystkich przedmiotów. 

 

§ 45. 

1. Obowiązek wychowania dziecka spoczywa na rodzicach.  

2. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują 

nim. Zobowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowny rozwój dziecka 

i przygotowywać je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa, odpowiednio do 

jego uzdolnień. 

3. Rodzice dziecka są zobowiązani do dbania o realizację obowiązku szkolnego,  

a w szczególności do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie do    zajęć; 

4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora 

Gimnazjum Publicznego w Suszcu o realizacji obowiązku szkolnego. 

4. Rodzice są zobowiązani do dbania o realizację obowiązku szkolnego dziecka. 

5. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro 

dziecka i interes społeczny. 

6. Rodzice uczniów i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania  

i kształcenia dzieci. 
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7. Rodzice mają prawo do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w Gimnazjum, 

w oddziale szkolnym, do którego uczęszcza ich dziecko; 

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) pozyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego 

kształcenia swego dziecka; 

5) wyrażania i przekazywania Organowi Prowadzącemu i Kuratorowi Oświaty, 

opinii na temat pracy Gimnazjum. 

8. Gimnazjum organizuje zebranie rodziców co najmniej 4 razy w roku szkolnym,  

w środy, w terminach ustalanych na początku każdego roku szkolnego. 

9. Rodzice mają prawo do przybycia do Gimnazjum każdego dnia, w celu wymiany 

informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze z wybranym nauczycielem, pod 

warunkiem, że nie zakłóca to procesu dydaktycznego nauczyciela. 

10. Nauczyciele na początku roku szkolnego podają do wiadomości rodziców dni 

tygodnia i godziny, w których są do dyspozycji rodziców. Informacje te podawane 

są na pierwszym, w danym roku szkolnym, zebraniu rodziców oraz wywieszone 

są na tablicy informacyjnej obok pokoju nauczycielskiego i umieszczone  

na stronie internetowej Gimnazjum. 

11. Rodzice, poprzez swoich przedstawicieli, współuczestniczą w organizowaniu 

imprez klasowych i szkolnych oraz w organizacji zajęć pozaszkolnych. 

12. Rodzice uczniów Gimnazjum mogą zorganizować bal gimnazjalny dla swoich 

dzieci. Podczas trwania balu, rodzice ponoszą odpowiedzialność 

za bezpieczeństwo całego przedsięwzięcia. Wychowawcy klas pomagają rodzicom 

w zorganizowaniu tej imprezy. 

 

§ 46. 

1. Rodzice uczniów uczęszczających do jednego oddziału, wybierają spośród siebie 

klasową radę rodziców. 

2. W skład klasowej rady rodziców wchodzi trzech przedstawicieli rodziców, 

wybieranych na okres jednego roku szkolnego, w czasie pierwszego spotkania 

rodziców w danym roku szkolnym. 
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3. Do dnia wyboru nowego składu klasowej rady rodziców, działa klasowa rada 

rodziców wybrana w poprzednim roku szkolnym. 

4. Klasowa rada rodziców pomaga wychowawcy klasy przy organizowaniu 

i realizowaniu wycieczek i imprez szkolnych, w których uczestniczą uczniowie 

danego oddziału. 

5. Klasowa rada rodziców może występować do wychowawcy klasy lub Dyrektora z 

wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw uczniów danego oddziału, 

jeżeli nie godzi to w dobro osobiste ucznia lub nie jest objęte tajemnicą służbową. 

6. Spośród klasowych rad rodziców dokonuje się wyboru przedstawicieli rodziców 

do Rady Rodziców. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, rodzice uczniów danego oddziału, 

mogą większością głosów wnieść wniosek do Dyrektora, o zmianę wychowawcy 

lub nauczyciela danego przedmiotu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, zachowaniem zasad, o których mowa  

w § 29 ust. 6 i 7. 

 

Rozdział 8 

Ocenianie wewnątrzszkolne 

 

§ 47. 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 

zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji 

o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach  

w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. 

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

tygodniu miesiąca, w którym kończy się I półrocze. 
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2a. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli  

w tygodniu poprzedzającym tydzień, w którym odbywa się zebranie rady 

pedagogicznej, na którym rada pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji 

śródrocznej lub klasyfikacji rocznej.  

3. Szczegółowe zasady klasyfikowania, promowania uczniów oraz warunki i tryb 

uzyskania wyższej, niż przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej oraz zasady 

przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, określają odrębne przepisy. 

4.  W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, którego 

zasady przeprowadzania określają odrębne przepisy. 

5. Uczeń, który w danym roku szkolnym przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, ale 

nie uzyskał świadectwa ukończenia szkoły i w następnym roku szkolnym 

powtarza ostatnią klasę gimnazjum, przystępuje ponownie do egzaminu 

gimnazjalnego w tym roku szkolnym, w którym powtarza ostatnią klasę. 

 

§ 48. 

1. Na początku każdego roku szkolnego, nauczyciele informują uczniów 

i ich rodziców o: 

1)  wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania; 

2)  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;  

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych; 

4) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

5) możliwości i sposobie podwyższenia bieżącej oceny z zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów 

oraz ich rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2)  warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania.  

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazywane są rodzicom uczniów 

przez wychowawcę oddziału, w formie ustnej lub pisemnej, w czasie ich 

pierwszego zebrania, na początku roku szkolnego. Informacje te mogą być 
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przekazane w tej formie również przez nauczyciela danego przedmiotu. 

Potwierdzeniem faktu poinformowania rodzica, jest jego podpis złożony 

w oddzielnej dokumentacji prowadzonej przez wychowawcę oddziału oraz 

scenariusz spotkania z rodzicami opracowany przez wychowawcę danego 

oddziału. 

 

§ 49. 

1. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału 

informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Na 1 miesiąc przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej 

nauczyciele i wychowawca oddziału informują o przewidywanych rocznych 

ocenach negatywnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie 

nagannej zachowania: 

1)  ucznia, na poszczególnych godzinach zajęć w rozmowie bezpośredniej, 

2) rodziców ucznia w formie pisemnej na wspólnym zebraniu rodziców uczniów 

poszczególnych oddziałów prowadzonych przez wychowawcę oddziału  

z potwierdzeniem obecności rodziców na zebraniu lub potwierdzeniem odbioru 

informacji pisemnej przez tych rodziców jeśli rodzice nie uczestniczyli  

w zebraniu, 

3) dla nieobecnych rodziców na ww. zebraniu:  

Rodzice mają obowiązek w ciągu 3 dni roboczych od odbytego w szkole 

zebrania przybyć do szkoły, skontaktować się z wychowawcą oddziału  

(w czasie wyznaczonego dyżuru wychowawcy) i odebrać od wychowawcy  

za potwierdzeniem odbioru pisemną informację o przewidywanych rocznych 

negatywnych  ocenach z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej nagannej 

ocenie zachowania.  

W czasie nieobecności wychowawcy, informację pisemną rodzice odbierają  

w sekretariacie szkoły.  

Jeśli rodzice nie dopełnią ww. obowiązków, szkoła listem poleconym  

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przesyła pisemną informację  

o przewidywanych rocznych negatywnych  ocenach z zajęć edukacyjnych  

i przewidywanej rocznej nagannej ocenie zachowania na adres zamieszkania 

rodziców. Wysłanie do rodziców ucznia dwukrotnie listu poleconego  
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za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, który nie został odebrany przez 

rodziców uznaje się za doręczony (KPA). 

3.  List polecony, o którym mowa w ust. 2. pkt 3), adresowany jest na oboje 

rodziców. Rodzice mogą, najpóźniej do miesiąca przed posiedzeniem 

klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, poinformować w formie pisemnej 

wychowawcę oddziału, iż należy informować o ocenach dziecka, osobiście lub 

listownie, oddzielnie każdego z rodziców lub tylko jednego z nich, przedstawiając 

oryginał dokumentu na mocy, którego tylko jeden z rodziców sprawuje prawną 

opiekę nad dzieckiem. 

4. Na tydzień przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej 

nauczyciele i wychowawca oddziału informują o przewidywanych rocznych 

ocenach z zajęć edukacyjnych innych niż negatywna i przewidywanej rocznej 

ocenie zachowania innej niż naganna:  

1) ucznia, na poszczególnych godzinach zajęć w rozmowie bezpośredniej  

z uczniami z wpisem tematu lekcji do dziennika lekcyjnego, 

2) rodziców ucznia w formie pisemnej na wspólnym zebraniu rodziców uczniów 

poszczególnych oddziałów prowadzonych przez wychowawcę oddziału  

z potwierdzeniem obecności rodziców na zebraniu lub potwierdzeniem odbioru 

informacji pisemnej przez tych rodziców, jeśli rodzice nie uczestniczyli  

w zebraniu lub za pośrednictwem e- dziennika, 

3) dla nieobecnych rodziców na ww. zebraniu lub tych, którzy nie odczytali 

wiadomości:  

Rodzice mają obowiązek w ciągu 3 dni roboczych od odbytego w szkole 

zebrania przybyć do szkoły, skontaktować się z wychowawcą oddziału  

(w czasie wyznaczonego dyżuru wychowawcy) 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, informację pisemną rodzice odbierają  

w sekretariacie szkoły.  

Jeśli rodzice nie dopełnią ww. obowiązków, szkoła listem poleconym  

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przesyła pisemną informację  

o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i przewidywanej 

rocznej ocenie zachowania na adres zamieszkania rodziców. Wysłanie do 

rodziców ucznia dwukrotnie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru, który nie został odebrany przez rodziców) uznaje się za doręczony 

(KPA) 
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§ 50. 

1. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne, ustala się w stopniach według 

następującej skali: 

1) celujący – 6, skrót literowy – cel; 

2) bardzo dobry – 5, skrót literowy – bdb; 

3) dobry – 4, skrót literowy – db; 

4) dostateczny – 3, skrót literowy – dst; 

5) dopuszczający – 2, skrót literowy – dop; 

6) niedostateczny – 1, skrót literowy – ndst. 

2. Przed wyżej wymienionymi ocenami można postawić plus lub minus, nie dotyczy 

to klasyfikacyjnych ocen rocznych. 

3. Dopuszcza się, za krótkie wypowiedzi ucznia lub jego aktywność, zamiast oceny, 

używanie pomocniczo znaków „+” i „–” oraz zamienianie ich na oceny zgodnie  

z regułą, która winna być odnotowana w PSO.  

4. Nauczyciel może przyjąć w przedmiotowym systemie oceniania, zwanym dalej 

„PSO”, inne symbole określające poziom realizacji wymagań edukacyjnych przez 

ucznia. Nauczyciel zaznacza w dzienniku lekcyjnym na stronie przedmiotu, 

którego naucza, znaczenie używanych przez siebie symboli. 

 

§ 51. 

1. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen: 

1) ocenę celującą  otrzymuje uczeń, który: 

a) posiada wiedzę i umiejętności zgodne z podstawą programową w zakresie 

nauczania danego przedmiotu oraz przyjętym do realizacji programem 

nauczania oraz samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej 

klasy, proponuje rozwiązania nietypowe lub, 

c) osiąga sukcesy w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych, turniejach 

wiedzy, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów  

na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne 

porównywalne osiągnięcia; 
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2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a)  opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem 

nauczania przedmiotu w danej klasie, oraz 

b)  sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje 

samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczani, 

potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązań zadań i problemów  

w nowych sytuacjach; 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania 

w danej klasie ale opanował je na poziomie przekraczającym minimalne 

wymagania programowe, oraz  

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne; 

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania 

w danej klasie na poziomie nie przekraczającym minimalnych wymagań, 

oraz 

b) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności; 

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

a)  ma braki w opanowaniu programu, ale braki te nie przekreślają możliwości 

uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu 

dalszej nauki, oraz: 

b)  rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu 

trudności; 

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem 

przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach 

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,  

b) nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu 

trudności. 

2. Szczegółowe lub różne zasady oceniania, oraz zasady wspólne dla wszystkich 

przedmiotów lecz podlegające okresowej ewaluacji i zmianom, określają PSO, 
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opracowywane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów na podstawie 

WSO, stanowiące oddzielne akty wewnątrzszkolnego systemu prawnego. 

 

§ 52. 

1. Ocenianiu ucznia podlegają: 

1) wiedza i umiejętności, sprawdzane poprzez: 

a) prace klasowe, obejmujące przynajmniej jeden dział programowy 

(czas trwania od 1 do 2 godzin), 

b) sprawdziany śródroczne (klasyfikacyjne), pisane z powodu złej frekwencji 

ucznia, 

c) kartkówki, obejmujące do trzech ostatnich tematów lekcyjnych 

(czas trwania do 15 min.), 

d) odpowiedzi ustne,  

e) współudział w prowadzeniu zajęć (np. referat), 

f) prace domowe, 

g) aktywność na lekcji; 

2) prace dodatkowe – długoterminowe prace projektowe, dodatkowe zadania 

domowe, udział w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych; 

3) praca w grupach; 

4) aktywność i zaangażowanie ucznia w procesie nauczania; 

5) styl pracy ucznia. 

2. Nauczyciel ustala, informuje uczniów oraz wpisuje do dziennika lekcyjnego,  

z co najmniej tygodniowym uprzedzeniem o terminie pisania przez uczniów pracy 

klasowej.  

3. Uczeń może pisać jedną pracę klasową w ciągu dnia oraz maksymalnie dwie prace 

klasowe w okresie tygodnia. Zasada ta nie dotyczy innych form sprawdzania 

poziomu wiedzy i umiejętności ucznia oraz przypadku zmiany, na prośbę 

uczniów, zapowiedzianego wcześniej terminu pisania pracy klasowej. 

4. Kartkówki oraz odpytywanie ustne ucznia, obejmujące treści nauczania ostatnich 

trzech jednostek lekcyjnych, przeprowadzane są bez uprzedzenia. 
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5. Korzystanie przez ucznia z niedozwolonych źródeł wiedzy, podczas sprawdzania 

wiedzy i umiejętności, powoduje wystawienie oceny niedostatecznej bez prawa jej 

poprawy. 

6. Nieobecność nieusprawiedliwiona ucznia, na zapowiedzianej wcześniej pracy 

klasowej, jest równoznaczna z wystawieniem uczniowi oceny niedostatecznej. 

7. Pisemne prace uczniów, nauczyciel sprawdza i ocenia w terminie do dwóch 

tygodni od dnia ich napisania, z wyjątkiem prac klasowych, których termin 

sprawdzenia upływa po trzech tygodniach. Terminy sprawdzenia prac uczniów 

wydłużają się o czas nieobecności nauczyciela w pracy. 

8. W przypadku nie dotrzymania przez nauczyciela terminów, o których mowa  

w ust.7, nauczyciel nie wpisuje do dziennika ocen niedostatecznych, otrzymanych 

przez uczniów za te prace pisemne. 

9. Sprawdzone i ocenione pisemne prace uczniów są im udostępniane do wglądu lub 

oddawane. Nauczyciel wyznacza termin, do którego uczeń ma opanować braki  

w materiale nauczania.  

10. Prace klasowe i kartkówki przechowywane są do końca roku szkolnego przez 

nauczyciela przedmiotu. Oceny z prac klasowych nauczyciel wpisuje do dziennika 

lekcyjnego kolorem czerwonym. 

11. Uczeń ma prawo do poprawienia niesatysfakcjonującej go bieżącej oceny,  

w trybie uzgodnionym z nauczycielem. Poprawy oceny uczeń może dokonać  

w terminie do trzech tygodni od daty jej wystawienia. Poprawiona ocena 

odnotowywana jest w dzienniku obok oceny poprzedniej; obydwie oceny brane są 

pod uwagę przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej. 

12. W wyjątkowych sytuacjach, uczeń może być zwolniony przez nauczyciela  

z bieżącej formy sprawdzania i oceniania wiedzy lub umiejętności. Liczbę 

zwolnień w semestrze oraz szczegółowe zasady zgłaszania nieprzygotowania do 

zajęć przez ucznia określa PSO.  

 

§ 53. 

1. Proces oceniania uczniów rozpoczyna się nie wcześniej niż po upływie tygodnia 

od dnia rozpoczęcia zajęć szkolnych, po zakończonym okresie ferii letnich. 

2. Oceny są jawne dla ucznia oraz rodziców ucznia. 

3. Nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną ocenę w czasie zajęć edukacyjnych,  

w rozmowie bezpośredniej z uczniem, po odpowiedzi ustnej lub pracy pisemnej 

ucznia (po jej sprawdzeniu i ocenieniu). Uzasadniając ocenę nauczyciel ma 

obowiązek:  
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1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez 

ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych;  

w przypadku oceny zachowania – do kryteriów ocen zachowania; 

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

poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia; 

3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć. 

4. Nauczyciel uzasadnia również ustalone oceny ucznia w rozmowie bezpośredniej  

z jego rodzicami lub na pisemny wniosek  rodziców – jeśli wyrażą taką wolę.  

Na pisemny wniosek  rodziców nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną ocenę 

pisemnie w terminie 3 dni roboczych od złożenia wniosku przez  rodziców  

w sekretariacie szkoły, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. 

4a. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia przekazuje się uczniowi  

do wglądu, w czasie zajęć edukacyjnych, które mają na celu ogólne omówienie 

sprawdzonych i ocenionych prac uczniów w danym oddziale z odwołaniem  

do zakresu treści, które obejmowała praca, ze wskazaniem pozytywnych 

rozwiązań oraz trudności, na które napotkali uczniowie oraz z udzielaniem 

wskazówek w jaki sposób poprawić swoją pracę i w jaki sposób należy się dalej 

uczyć, aby pokonać trudności.  

4b. Sprawdzone i ocenione pisemne prace, uczeń otrzymuje od nauczyciela 

danych zajęć edukacyjnych najpóźniej do 14 dni od dnia ich napisania  

przez ucznia.  

4c. Uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca. 

4d. Dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie których 

nauczyciel udostępniał sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom 

w danym oddziale – obowiązkiem nauczyciela jest udostępnienie uczniowi 

sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej w czasie najbliższych zajęć 

edukacyjnych, na których uczeń będzie obecny i krótkie jej omówienie z uczniem.  

4e. Po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej 

omówieniu z nauczycielem uczeń zwraca pracę nauczycielowi w czasie tych 

samych zajęć edukacyjnych.  

4f.  Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane rodzicom  

przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w pomieszczeniu szkolnym: 

1) w czasie spotkań nauczycieli z rodzicami uczniów szkoły, które odbywają 

zgodnie z harmonogramem spotkań w danym roku szkolnym, 

2)  w czasie dyżurów nauczycieli danych zajęć edukacyjnych, 
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3)  w czasie pracy nauczycieli, kiedy nauczyciel może być dyspozycyjny dla 

rodziców ucznia po wcześniejszym umówieniu się rodziców z nauczycielem na 

spotkanie.  

4g.  Rodzice po zapoznaniu się w obecności nauczyciela ze sprawdzoną i ocenioną 

pisemną pracą swojego dziecka zwracają ją nauczycielowi. Na prośbę rodzica, 

nauczyciel omawia sprawdzoną i ocenioną pisemną pracę ucznia.  

5. Wniosek o uzasadnienie oceny bieżącej kieruje się w formie ustnej do nauczyciela 

danego przedmiotu, w terminie do trzech dni od daty jej wystawienia. Wniosek  

o uzasadnienie oceny klasyfikacyjnej kieruje się w formie pisemnej do Dyrektora, 

w terminie do pięciu dni, przed zebraniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej. 

6. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne, nauczyciel wystawia uczniowi  

na podstawie, co najmniej minimalnej liczby bieżących ocen cząstkowych,  

w zależności od tygodniowej liczby godzin zajęć danego przedmiotu,  

wg następującej zasady: 

Tygodniowa liczba godzin zajęć danego 

przedmiotu 

Minimalna liczba bieżących ocen 

cząstkowych w semestrze 

1 3 

2 4 

3 5 

4 6 

5 7 

7. Szczegółowe sposoby oceniania z poszczególnych przedmiotów nauczania, 

określają PSO, których postanowienia nie mogą być sprzeczne z zawartymi 

w Statucie.  

8. PSO ustalane są przez komisje przedmiotowe, a zatwierdzane przez Dyrektora. 

PSO podlegają corocznej ewaluacji przez komisje, które je ustaliły. 

9. Z przedmiotów, w czasie realizacji których, uczniowie uczą się w grupach innych 

niż oddział, bieżące ocenianie uczniów dokumentowane jest w innym niż dziennik 

lekcyjny dokumencie – w indywidualnie prowadzonych przez nauczycieli tych 

przedmiotów, zeszytach ocen. Oceny te przepisuje się do dziennika lekcyjnego,  

co najmniej raz w miesiącu oraz co najmniej tydzień, przed planowanymi 

zebraniami rodziców danego oddziału lub terminem wystawienia ocen 

klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych.  

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

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

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających 

ze specyfiki tych zajęć. 
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11. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z  informatyki na podstawie opinii  

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej 

przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

11a. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia 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.  

12.  Jeżeli okres zwolnienia ucznia z: 

1) wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, 

2) informatyki, 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej,  

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”.  

13. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego,  informatyki  

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej,  

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 

14. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni 

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

nauki w gimnazjum 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. 

15. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie  

z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

16.  W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego  

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

§ 54. 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę 

klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia 

zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia 

określonych w Statucie Gimnazjum. 
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2. Ocena zachowania ucznia ma charakter całościowy. W ocenianiu uwzględnia się 

pozytywne i negatywne aspekty funkcjonowania ucznia w Gimnazjum i poza nim. 

3. Na wysokość oceny zachowania ucznia, ma wpływ jego postawa prezentowana  

w 3 głównych obszarach: 

1) stopniu pilności i systematyczności w wykonaniu obowiązków szkolnych; 

2) kulturze osobistej; 

3) respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm 

etycznych. 

4. Przy formułowaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

ucznia, uwzględnia się w szczególności: 

1) wywiązywanie się ucznia z jego obowiązków; 

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje Gimnazjum; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

6) godne, kulturalne zachowanie się w Gimnazjum i poza nim; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

5. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ucznia ustala się według następującej 

skali: 

1) wzorowe, skrót literowy – wz; 

2) bardzo dobre – bdb; 

3) dobre, skrót literowy – db; 

4) poprawne, skrót literowy – popr; 

5) nieodpowiednie, skrót literowy – ndp; 

6) naganne – ng. 

  

§ 55. 

1. Ustala się następujące kryteria oceny zachowania ucznia: 
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1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

a) systematycznie uczęszcza na zajęcia, 

b) jest zawsze przygotowany do zajęć, 

c) zawsze aktywnie uczestniczy w zajęciach, 

d) jest punktualny, nie spóźnia się na zajęcia bez ważnego powodu, 

(ma co najwyżej 2 spóźnienia) 

e) nie ma godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych, 

f) przestrzega Statutu Gimnazjum i innych aktów prawnych obowiązujących w 

szkole, 

g) wykazuje dużą inicjatywę w działaniach na rzecz klasy, Gimnazjum  

i środowiska, 

h) rozwija własne zainteresowania i zdolności w miarę możliwości 

stwarzanych przez Gimnazjum, 

i) jest zdyscyplinowany, 

j) kulturalnie zwraca się do nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek  

i kolegów, 

k) przeciwstawia się przejawom agresji i przemocy oraz reaguje  

na wszelkie przejawy zła, 

l) wyróżnia się dbałością o higienę, estetykę wyglądu i zdrowie, 

m) dba o czystość estetykę szkoły i jej otoczenia, 

n) szanuje mienie cudze i własne, 

o) podejmuje działania prozdrowotne, 

p) wykazuje się umiejętnością życia w grupie i pozytywnie na nią oddziałuje, 

q) pomaga słabszym, 

r) ma osiągnięcia w konkursach co najmniej na szczeblu gminnym lub  

w zawodach sportowych co najmniej na szczeblu powiatowym lub aktywnie 

i systematycznie uczestniczy w życiu klasy, szkoły, jest inicjatorem imprez, 

włącza się w ich przygotowanie i przebieg, lub systematycznie bierze udział 

w zajęciach pozalekcyjnych; 

s) otrzymuje pochwały i wyróżnienia; 
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t) wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach 

realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji 

poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością 

dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków. 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) przestrzega Statutu Gimnazjum i innych aktów prawnych obowiązujących  

w szkole, 

b) systematycznie przygotowuje się do zajęć, 

c) najwyżej 3-krotnie spóźnił się na zajęcia i ma maksymalnie 1 godzinę 

nieobecną nieusprawiedliwioną w półroczu, 

d) jest aktywny w działaniach na rzecz społeczności szkolnej, 

e) jest zdyscyplinowany, 

f) kulturalnie zwraca się do nauczycieli i pracowników Gimnazjum, 

g) dba o czystość estetykę Gimnazjum i jego otoczenia, 

h) dba o higienę osobistą, nie ulega nałogom, 

i) pomaga słabszym, 

j) nie stosuje przemocy, 

k) ma co najwyżej 1 uwagę negatywną o ile nie dotyczy ona rażących  

i świadomie naruszonych norm współżycia społecznego, 

l) reprezentuje szkołę w co najmniej 3 konkursach co najmniej na szczeblu 

szkolnym lub w co najmniej 3 zawodach sportowych, 

m) nie otrzymał żadnej nagany ani upomnienia, 

n)  był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny,  

a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa  

i nacechowana życzliwością; 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) przy uwzględnieniu możliwości ucznia jest systematycznie przygotowany 

do zajęć, 

b)  najwyżej 4-krotnie spóźnił się na zajęcia oraz ma maksymalnie 3 godziny 

nieobecne  nieusprawiedliwione w ciągu półrocza, 
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c) przestrzega Statutu Gimnazjum i innych aktów prawnych obowiązujących w 

szkole, 

d) wykazuje aktywność w działaniach na rzecz klasy, 

e) jest z reguły zdyscyplinowany, 

f) nie okazuje braku szacunku do nauczycieli pracowników Gimnazjum, 

koleżanek i kolegów, 

g)  dba o czystość, estetykę Gimnazjum i jego otoczenia, 

h) dba o higienę osobistą i zdrowotną, nie ulega nałogom i nie namawia 

do nich kolegów, zdarza mu się jedynie nieumyślnie zniszczyć mienie cudze 

lub własne, 

i)  ma co najwyżej 2 uwagi negatywne, o ile nie dotyczą one rażących  

i świadomie naruszonych norm współżycia społecznego, 

j)  popełnia błędy ale natychmiast stosownym zachowaniem naprawia je, 

k) dostrzega potrzebę pomocy innym i w miarę swoich możliwości tej pomocy 

udziela, 

l) prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji projektu, reagując 

pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu; 

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a) z reguły przygotowuje się do zajęć, 

b)  najwyżej 5-krotnie spóźnił się na zajęcia oraz ma maksymalnie 6 godzin 

nieobecnych nieusprawiedliwionych w ciągu półrocza, 

c) sporadycznie narusza ustalenia Statutu Gimnazjum i innych aktów 

prawnych obowiązujących w szkole. Na wyraźne polecenie naprawia 

wskazane błędy, 

d)  biernie wypełnia podstawowe obowiązki ucznia, 

e) zdarza mu się nieumyślnie stworzyć zagrożenie dla siebie i innych, 

f)  wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, 

g) cechuje go kultura osobista i kultura zachowania wobec osób dorosłych  

i kolegów, 

h) sporadycznie używa wulgarnego słownictwa, 
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i) zdarza mu się nieumyślnie zniszczyć mienie cudze lub własne na zwróconą 

uwagę poczuwa się do odpowiedzialności za wyrządzone szkody, 

j) stara się dbać o higienę osobistą i zdrowotną, nie ulega nałogom 

i nie namawia do nich kolegów, 

k) udziela pomocy innym na prośbę nauczyciela, 

l) ma co najwyżej 4 uwagi negatywne w półroczu, 

m) wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu, lecz zdarzało mu 

się nie wywiązywać z przyjętych zadań, co było przyczyna opóźnień lub 

konfliktów w zespole;  

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a) sporadycznie przygotowuje się do zajęć, 

b) najwyżej 8-krotnie spóźnił się na zajęcia oraz ma więcej niż 20 godzin 

nieobecnych nieusprawiedliwionych w ciągu półrocza, 

c) często nie stosuje się do zasad współpracy w grupie, 

d) świadomie łamie obowiązujące normy zachowania (m.in. notorycznie 

przeszkadza w prowadzeniu lekcji), 

e) odnosi się z lekceważeniem do nauczycieli i pracowników Gimnazjum, 

obraża kolegów, 

f) używa wulgarnego słownictwa, 

g) świadomie niszczy mienie Gimnazjum i środowisko, 

h) wyrządzone szkody naprawia tylko na wyraźne polecenie, 

i) nie dba o higienę także w zakresie używania środków uzależniających 

(papierosy, alkohol, narkotyki), 

j) prowokuje kłótnie i konflikty, stosuje przemoc psychiczną i fizyczną wobec 

kolegów (nakłanianie do określonego, niewłaściwego zachowania, groźby, 

wymuszenia, oszustwa, kradzieże), 

k) ma więcej niż 4 uwagi negatywne, 

l) często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu lub 

odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespół 

harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych 

członków zespołu projektowego; 
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6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie przygotowuje się do zajęć, 

b) ma powyżej 20 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych w półroczu, 

c) notorycznie spóźnia się na zajęcia, lub je opuszcza, 

d) znęca się fizycznie lub psychicznie nad innymi, 

e) obraża nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

f)  celowo niszczy mienie Gimnazjum i środowisko, 

g)  nie naprawia wyrządzonych szkód, 

h)  nie przestrzega zasad współpracy w grupie, świadomie łamie obowiązujące 

normy, 

i)  stosuje szantaż i zastraszanie, 

j) do szkoły przychodzi w stanie wskazującym na spożycie alkoholu  

lub środków odurzających, 

k) popada w konflikt z prawem, 

l) nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze swoich 

obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, 

 a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu 

jak i opiekuna. 

2. Ustaloną dla ucznia ocenę zachowania można podwyższyć o 1 stopień 

za systematyczny i aktywny udział w zajęciach nadobowiązkowych – na wniosek 

osób prowadzących te zajęcia oraz za wzorowe lub bardzo dobre pełnienie funkcji 

w organizacjach działających na terenie szkoły – na wniosek opiekunów tych 

organizacji. 

 

§ 56. 

1. Uczniowi na początku każdego półrocza, ustala się dobrą ocenę zachowania, jako 

ocenę wyjściową. 

2. Dobra wyjściowa ocena ucznia, o której mowa w ust. 1, podwyższana jest za: 

1) stosunek ucznia do obowiązku szkolnego, w szczególności: 

a) sumienność w nauce i obowiązkach szkolnych, 
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b) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, w tym: udział w kołach 

zainteresowań, konkursach, 

c) systematyczność i punktualność uczęszczania na zajęcia szkolne; 

2) kulturę osobistą ucznia, w szczególności: 

a) poszanowanie godności własnej i innych, 

b) troskę o kulturę słowa i dyskusji, 

c) życzliwy i kulturalny stosunek do nauczycieli i kolegów,  

d) życzliwy i kulturalny stosunek do pracowników administracji i obsługi 

Gimnazjum, 

e) dbałość o własne zdrowie, nie uleganie nałogom, 

f)  troskę o estetykę własnego wyglądu i estetykę otoczenia;  

3) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm 

etycznych, w szczególności: 

a) uczciwość w życiu codziennym, 

b) troska o mienie szkolne i indywidualne, 

c) przejawianie inicjatywy dotyczącej funkcjonowania Gimnazjum, pomoc 

innym, 

d) poszanowanie ludzkiej pracy, reagowanie na zło, 

e) udział w pracach samorządu, organizacji szkolnych i innych pracach 

społecznych na rzecz Gimnazjum i środowiska, 

f) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. 

3. Dobra wyjściowa ocena ucznia, o której mowa w ust. 1, obniżana jest 

za negatywne działania w obszarze: 

1) stosunku ucznia do obowiązku szkolnego, w szczególności: 

a) celowe i świadome naruszenie sformułowanych czynników pozytywnych, 

b) spóźnienia na zajęcia edukacyjne – powyżej trzech spóźnień jest podstawą 

do obniżenia oceny; 

2) kultury osobistej ucznia, w szczególności: 

a) celowe i świadome naruszenie sformułowanych czynników pozytywnych, 
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b) uleganie nałogom; 

3) respektowania zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm 

etycznych, w szczególności: 

a) celowe i świadome naruszenie sformułowanych czynników pozytywnych, 

b) postawa egoistyczna, samolubna, 

c) lekceważący stosunek do zespołu klasowego, nauczycieli innych 

pracowników Gimnazjum, 

d) agresja, przemoc. 

4. W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń ucznia, np. kradzież, 

stosowanie przemocy, naruszenie norm prawnych i obyczajowych uchwałą Rady 

Pedagogicznej uczniowi można wystawić ocenę nieodpowiednią nawet wtedy, 

gdyby był pod innymi względami wzorowy. 

5. Ustaloną, wg kryteriów, ocenę zachowania ucznia mogą podwyższyć: 

1) wybitne osiągnięcia ucznia, 

2) szczególna kreatywność w działaniu, 

3) wyjątkowa sumienność w nauce, 

4) wyróżniająca się postawa uczniowska, 

5) podejmowanie działań jako wolontariusz, 

6) promowanie Gimnazjum.  

6. Ocenę zachowania ustala wychowawca, po zasięgnięciu opinii nauczycieli      

uczących w danym oddziale. Proponowana przez wychowawcę klasy ocena 

zachowania, konfrontowana jest z samooceną dokonaną przez ucznia oraz opinią 

klasowego zespołu uczniów. 

7. Uczeń ma prawo poprawienia przewidywanej dla niego rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania jeśli spełni warunki: 

1) uczeń, który dopuścił się zachowania przewidzianego oceną naganną w statucie 

szkoły, to znaczy: stosował przemoc fizyczną lub psychiczną, wagarował, 

notorycznie używał wulgaryzmów, stosował środki szkodliwe dla zdrowia  

(np. alkohol, papierosy, e-papierosy, dopalacze, narkotyki, leki 

psychoaktywne), wyłudzał pieniądze, fałszował podpisy, kradł) i nie poprawił 

swojego zachowania, nie może ubiegać się o uzyskanie wyższej, niż 

przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania, 
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2) uczeń, który w sposób rażący dwa lub więcej razy naruszył normy i zasady 

obowiązujące w gimnazjum, wymienione w ust.2 nie ma możliwości uzyskania 

wyższej, niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

3) warunkiem uzyskania możliwości poprawienia oceny jest nienaganne 

zachowanie od czasu wpisania ostatniej uwagi negatywnej do dziennika, 

4) Uzasadnione przypadki mające wpływ na podwyższenie przewidywanej oceny 

zachowania ucznia: 

a) zaprzestanie negatywnych zachowań, 

b) widoczna poprawa zachowania ucznia na lekcjach i w czasie przerw 

międzylekcyjnych, 

c) radykalne zmniejszenie ilości uwag negatywnych dotyczących zachowania, 

d) widoczna poprawa stosunku do koleżanek i kolegów oraz nauczycieli  

i innych pracowników szkoły, 

e) podejmowanie działalności społecznej na rzecz klasy, szkoły i środowiska 

lokalnego (udział w akcjach charytatywnych, apelach, konkursach, 

zbiórkach lub innych pracach społecznych); 

7a. Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną 

klasyfikacyjną zachowania, z którą zostali zapoznani , zgodnie z zapisem w §49 

ust.2. pkt 2) i 3) i ust.4. pkt 2) i 3), to zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia zapoznania z tą 

przewidywaną oceną.  

7b.   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 oddziału ucznia, opinia ocenianego 

ucznia) z odwołaniem do kryteriów ocen zachowania, w terminie 2  dni roboczych 

od dnia wpłynięcia pisemnych zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców.  

7c.  Dyrektor szkoły może powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział,  

do którego uczęszcza uczeń, poszerzony o udział w pracach zespołu: pedagoga,  

uczniów samorządu klasowego (najmniej 3 przedstawicieli), celem dodatkowej 

analizy proponowanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania. Dyrektor 

szkoły jest przewodniczącym tego zespołu. 

7d.   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. 
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7e. Dyrektor powiadamia w formie pisemnej ucznia lub jego rodziców w terminie 

5 dni roboczych od dnia wpłynięcia zastrzeżenia o rozstrzygnięciu w sprawie; 

rozstrzygnięcie to jest ostateczne. 

7f. 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. 

7g.  Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonej 

analizy zasadności proponowanej oceny stanowią dokumentację w ww. sprawie. 

8. Uchylony. 

9. Uchylony. 

10. 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 PPP, w tym poradni specjalistycznej.  

 

§ 57. 

1. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminów poprawkowych regulują odrębne 

przepisy. 

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną  

z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać 

egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

3.  Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy 

przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.  

4. Zadania praktyczne lub pytania teoretyczne na egzamin poprawkowy 

przygotowuje na piśmie, co najmniej trzy dni przed terminem egzaminu, 

nauczyciel przedmiotu, a zatwierdza Dyrektor. 
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5. Zadania i pytania, o których mowa w ust. 4, obejmują materiał nauczania 

na poziomie podstaw programowych. W przypadku zaliczenia tego poziomu przez 

ucznia, komisja egzaminacyjna dalej egzaminuje ucznia, formułując pytania  

o wyższym poziomie wymaganej wiedzy, mające na celu podwyższenie oceny 

powyżej dopuszczającej. 

6. Dokumentację egzaminu poprawkowego, wyznaczony przez Dyrektora, 

przewodniczący komisji egzaminacyjnej, przekazuje Dyrektorowi, który ją 

przechowuje zgodnie z odrębnymi przepisami. 

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

poprawkowego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego  

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do 

końca września. 

 

§ 58. 

1. Uczeń ma prawo poprawienia przewidywanej dla niego rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych jeśli spełni warunki: 

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu jest nie niższa niż 85%  

(z wyjątkiem długotrwałej choroby); 

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach; 

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych form sprawdzianów i prac 

pisemnych; 

4) nie wykazał lekceważącego stosunku do przedmiotu; 

5) brał udział i osiągał sukcesy w olimpiadzie, konkursach, zawodach lub 

turniejach z przedmiotu, z którego wnioskuje o podwyższenie oceny (dotyczy 

wnioskowania tylko o ocenę najwyższą); 

6)  zaistniały inne ważne okoliczności uniemożliwiające uzyskania oceny wyższej 

niż przewidywana przez nauczyciela (np. długotrwała choroba, sytuacja 

rodzinna). 

2. Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną 

klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, z którą zostali zapoznani zgodnie z zapisem 

w §49 ust.2. pkt 2) i 3) i ust.4. pkt 2) i 3), to zgłaszają swoje zastrzeżenia  

do dyrektora szkoły w formie pisemnej w terminie  2 dni roboczych od dnia 

zapoznania z przewidywaną oceną.  

3. Sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia po wyrażeniu niezgody 

ucznia lub jego rodziców z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z zajęć 
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edukacyjnych odbywa się w części pisemnej i w części ustnej z każdego  

z przedmiotów, dla których uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się  

z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną, w terminie 2 dni roboczych  

od zgłoszenia zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców. 

4. Dyrektor szkoły w ciągu kolejnych 2 dni roboczych informuje na piśmie ucznia 

lub jego rodziców o wyznaczonym dniu, w którym odbędzie się pisemne i ustne 

sprawdzenie umiejętności i wiedzy ucznia w zakresie danych zajęć edukacyjnych. 

5. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć 

edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich 

samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

6.  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. 

7. 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. 

8.  W przypadku podwyższenia oceny, o której mowa w ust.1., nauczyciel 

w dzienniku lekcyjnym, skreśla ocenę poprzednią i wpisuje ocenę ustaloną przez 

komisję. W arkuszu ocen ucznia wpisuje się ocenę ustaloną przez komisję. 

 

§ 59. 

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

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej 

z powodu nieobecności ucznia na danych zajęciach edukacyjnych, przekraczającej 

połowę czasu przeznaczonego w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności 

nieusprawiedliwionej lub na prośbę rodziców ucznia, Rada Pedagogiczna może 

wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 
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4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu. 

Z inicjatywy nauczyciela, ucznia lub jego rodziców, obserwatorem egzaminu 

może być rodzic tego ucznia lub inny nauczyciel zatrudniony w Gimnazjum. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie określonej w § 58 ust. 6. 

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 7, nauczyciel przedmiotu 

uzgadnia z uczniem i jego rodzicami. Termin, o którym mowa, nauczyciel 

odnotowuje w dzienniku lekcyjnym i w zeszycie przedmiotowym ucznia. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

8. W przypadku nie przystąpienia ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego 

obejmującego materiał nauczania pierwszego i drugiego półrocza, lub otrzymania 

w wyniku egzaminu oceny niedostatecznej, uczeń jest niepromowany. 

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

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego  

w dodatkowym terminie w wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

 

§ 59a. 

1. Udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej 

egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji 

dotyczącej oceniania ucznia odbywa się na pisemny wniosek skierowany  

do dyrektora szkoły, który należy złożyć w sekretariacie szkoły w każdym czasie 

w godzinach pracy sekretariatu. 

2.  Dyrektor szkoły wskazuje czas i pomieszczenie w szkole, w którym nastąpi 

udostępnienie uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej 

oceniania ucznia . 

3.  Dokumentacja ta udostępniana jest uczniowi lub jego rodzicom w obecności 

dyrektora szkoły lub w obecności upoważnionego przez dyrektora szkoły 

nauczyciela. 

4. Udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej 

egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji 

dotyczącej oceniania ucznia odbywa się nie później niż do 3 dni roboczych  

od dnia złożenia wniosku w sekretariacie szkoły.  
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Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

 

§ 60. 

1. Gimnazjum używa i pieczęci zwykłych i pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi 

przepisami. Wzory pieczęci zwiera załącznik nr 1 do Statutu. 

2. Gimnazjum posiada własne logo. Wizerunek logo Gimnazjum zawiera załącznik 

nr 3 do Statutu. 

3. Gimnazjum posługuje się ceremoniałem szkolnym. Wykaz uroczystości,  

w czasie których stosowany jest ceremoniał szkolny, zawiera załącznik nr 3 

do Statutu. 

4. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

5. Zasady prowadzenia przez Gimnazjum gospodarki finansowej określają odrębne 

przepisy. 

6. Organem kompetentnym do uchwalania zmian statutu jest Rada Pedagogiczna, 

która upoważnia Dyrektora do wydawania, w drodze obwieszczenia, tekstu 

jednolitego Statutu w przypadku wprowadzenia w nim zmian naruszających 

więcej niż 10 jednostek redakcyjnych Statutu.  

7. Zmiany do Statutu mogą być wprowadzone, w przypadku zmian przepisów 

prawnych, na podstawie których Statut został opracowany, lub w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, z inicjatywy każdego z organów Gimnazjum. 

8.  Statut jest dostępny nauczycielom, uczniom i rodzicom uczniów w bibliotece 

Gimnazjum. Wyciąg z treści Statutu dotyczącej praw, obowiązków, nagradzania  

i karania uczniów, wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Gimnazjum. Wyciąg  

z treści Statutu dotyczącej praw i obowiązków nauczyciela wywieszony jest  

na tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim. 
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Załącznik nr 1 do statutu  

Gimnazjum Publicznego 

w Suszcu 

 

 

 

WZORY  PIECZĘCI  GIMNAZJUM 

 

 

 

 

1............................................................................... 

 

 

 

2............................................................................... 

 

 

 

3................................................................................ 

 

 

 

4................................................................................ 

 

 

 

5................................................................................ 
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Załącznik nr 2 do statutu  

Gimnazjum Publicznego 

w Suszcu 

 

 

WIZERUNEK LOGO GIMNAZJUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statut Gimnazjum Publicznego w Suszcu 

 

 87 

Załącznik nr 3 do statutu  

Gimnazjum Publicznego 

w Suszcu 

 

WYKAZ UROCZYSTOŚCI, W CZASIE KTÓRYCH STOSOWANY JEST 

CEREMONIAŁ SZKOLNY 

 

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – pierwszy dzień zajęć roku szkolnego. 

2. Ślubowanie uczniów klas I Gimnazjum – odbywa się w październiku danego roku 

szkolnego. Uroczystość odbywa się według scenariusza: 

1) odśpiewanie hymnu państwowego; 

2) ślubowanie uczniów klas I; 

3) program artystyczny klas I; 

4) poczęstunek dla rodziców uczniów klas I. 

3. Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 

4.  Apel z okazji Odzyskania Niepodległości przez Polskę – 11 listopada. 

5. Jasełka i wspólne kolędowanie. 

6. Święto Konstytucji 3 Maja. 

7. Święto Sportu Szkolnego – 1 czerwca. Imprezy sportowo – rekreacyjne. 

8. Pożegnanie absolwentów – koniec roku szkolnego. Uroczystość odbywa się 

według scenariusza: 

1) przekazanie flagi narodowej nowym przedstawicielom Gimnazjum; 

2) wręczenie nagród najlepszym uczniom; 

3) wręczenie nagród za działalność pozalekcyjną uczniom klas III; 

4) mowa pożegnalna uczniów klas I i II; 

5) wręczenie uczniom klas III pożegnalnych upominków przez młodszych 

kolegów, 

6) program artystyczny absolwentów. 

9. Zakończenie roku szkolnego – ostatni dzień zajęć szkolnych roku szkolnego. 

10.  Inne, wg harmonogramu imprez sporządzonego na początku każdego roku 

szkolnego 
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Spis treści 
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