STATUT
GIMNAZJUM IM.JANA PAWŁA II
W ROZPRZY
Tekst ujednolicony na dzień 1 września 2009 r.
Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Nazwa szkoły zwanej dalej „gimnazjum” zawiera określenie:
1) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy.
2) Siedzibą gimnazjum jest budynek przy ul. Sportowej 12A.
3) Na pieczęci i stemplu używana jest nazwa: „ Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy”.
§ 2.
Gimnazjum jako jedna z podstaw systemu oświaty i wychowania w Rzeczypospolitej Polskiej realizuje 3 etap
systemu edukacji dając możliwość kontynuacji konstytucyjnego prawa obywateli do nauki.
§ 3.
Gimnazjum jako publiczna instytucja samorządowa wychowuje uczniów zgodnie z tradycjami narodu
polskiego, ogólnoludzkimi normami moralnymi zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i
Konwencji Praw Dziecka kierując się uniwersalnym systemem wartości i respektowaniem chrześcijańskiego
systemu wartości.
§ 4.
Nauka w gimnazjum jest obowiązkowa i bezpłatna. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum, nie
dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Uczeń, który ukończył 18 rok życia zostaje skreślony z listy
uczniów. W takim przypadku uczeń może zwrócić się z pisemną prośbą do Dyrektora Gimnazjum o zgodę na
dokończenie cyklu kształcenia. Dyrektor może nie wyrazić zgody, jeżeli:
a) uczeń jest zagrożony oceną niedostateczną z jakiegokolwiek przedmiotu,
b) liczba jego nieusprawiedliwionych nieobecności daje podstawę do nieklasyfikowania, grozi mu
nieodpowiednia ocena zachowania.
1.1. INNE INFORMACJE O GIMNAZJUM
§ 5.
1. Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Rozprza.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty.
§ 6.
1. Cykl kształcenia w gimnazjum trwa 3 lata i jest zgodny z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania.
2. Zgodnie z art. 66 ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty możliwe jest opracowanie indywidualnego toku nauki
dla uczniów szczególnie uzdolnionych, trwającego mniej niż trzy lata.
3. Organizację kształcenia ustala się corocznie i zależna jest ona od warunków, jakimi w danym roku dysponuje
gimnazjum, a w szczególności:
1) zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę

2) terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz przerw świątecznych i ferii
określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego,
3) w gimnazjum mogą być prowadzone klasy specjalistyczne (sportowe, integracyjne, zawodowe i z autorskimi
programami) i inne formy pracy z dziećmi zgodne z aktualnymi przepisami. Powołanie takich klas i
dodatkowych form pracy musi mieć uzasadnienie ekonomiczne i społeczne,
4) na terenie gimnazjum mogą być prowadzone zajęcia płatne dla uczniów, organizowane przez osoby
prywatne, fundacje, stowarzyszenia i podmioty gospodarcze,
5) gimnazjum może wprowadzać innowacje pedagogiczne i eksperymenty. Forma wprowadzania innowacji
powinna być zgodna z aktualnymi przepisami prawa obowiązującego w tym zakresie,
6) w ramach pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami w szkole mogą być prowadzone różne formy
działalności komercyjnej np.: prowadzenie sklepiku, wydawanie gazetki szkolnej, prowadzenie zajęć
praktycznych nauczających zasad ekonomii, prowadzenie innych usług tym podobnych,
3. Wszystkie wyżej wymienione dodatkowe formy pracy są organizowane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
4. Gimnazjum jest jednostką budżetową.
5. Obsługę finansowo-księgową prowadzi Gminny Zespół Oświaty w Rozprzy.
6. Gimnazjum może pozyskiwać środki pozabudżetowe zgodnie z odrębnymi przepisami.
7. Gimnazjum wydaje świadectwa ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki szkolne i dokumenty
na zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej oraz ogólnych zasadach postępowania
administracyjnego.
§ 7.
1. W gimnazjum mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje,
których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród młodzieży lub wzbogacanie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
2. Gimnazjum może współpracować z instytucjami oświatowymi i pozaoświatowymi w celu udoskonalania
procesu dydaktycznego.
3. Zgodę na podjęcie działalności lub współpracy przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje, o których
mowa w ust. 1 i 2, wyraża Dyrektor Gimnazjum po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności lub
współpracy oraz uzyskania pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.
Rozdział 2. CELE I ZADANIA GIMNAZJUM
§ 8.
1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej
podstawie.
2. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum
poprzez:
1) stwarzanie uczniom właściwych warunków do nabywania i utrwalania wiedzy i umiejętności,
2) realizowanie podstawy programowej dla gimnazjum,
3) zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
4) stosowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
5) organizację nauczania indywidualnego dla uczniów stale lub okresowo niezdolnych do pobierania nauki w

warunkach szkolnych na podstawie orzeczeń wydanych przez właściwe poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
2a. Przyswajanie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki,
dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów.
3. Umożliwia rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów poprzez:
1) kształcenie postawy dociekliwości i refleksyjności,
2) atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,
3) realizację programów autorskich,
4) organizację indywidualnego toku nauczania dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
5) organizację konkursów, kółek zainteresowań i innych zajęć w ramach posiadanych przez gimnazjum
środków,
6) możliwość ukończenia gimnazjum w skróconym czasie na podstawie odrębnych przepisów,
7) współpracę z ośrodkami kulturalnymi, sportowymi itp.
3a. Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania
zadań i rozwiązywania problemów.
4. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez:
1) preorientację zawodową,
2) poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne,
3) współpracę ze szkołami wyższego szczebla.
5. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o
systemie oświaty stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia poprzez:
1) współpracę z rodziną i instytucjami wspomagającymi,
2) monitorowanie i diagnozowanie zachowań uczniów,
3) realizację programu wychowawczego.
6. Umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w
szczególności:
1) w gimnazjum odbywają się lekcje religii lub etyki zgodnie z konstytucyjną zasadą nienaruszalności wolności
i godności osobistej oraz zasadą wolności wyznania,
2) szczegółowe zasady organizowania lekcji religii i etyki określają odrębne przepisy,
3) w zajęciach religii i etyki biorą udział uczniowie, których rodzice w formie oświadczenia wyrażą takie
życzenie zapisując dziecko do szkoły,
4) w przypadku uczniów nie biorących udziału w tych zajęciach oświadczenie, o którym mowa wyżej może być
złożone w innym terminie do Dyrektora lub wychowawcy klasy,
5) oświadczenie to nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast być zmienione w
każdym czasie.
7. Gimnazjum zgodnie z ustalonymi programami wychowawczym i profilaktycznym realizuje zadania kładąc
nacisk by uczeń:
1) służył idei demokracji w Polsce, był patriotą, znał swój kraj był przywiązany do tradycji, kultury i symboli
narodowych oraz dbał o piękno i czystość języka ojczystego,

2) wykazywał postawę obywatelską, nacechowaną zdolnością do dostrzegania spraw własnego środowiska oraz
podejmował działania na rzecz rozwiązywania jego problemów,
3) doceniał wartości systemu parlamentarnego tj. sprawiedliwość społeczną, demokrację, pluralizm i
podejmował działania na rzecz ich umacniania,
4) żywił przekonanie o znaczeniu dla niepodległości silnego i dobrze zorganizowanego państwa,
5) dostrzegał problemy innych i udzielał im pomocy, gdy zaistnieje taka potrzeba,
6) przejawiał umiejętności współżycia w zespole, był życzliwy, uprzejmy i odznaczał się wysoką kulturą
osobistą,
7) był tolerancyjny wobec odmiennych poglądów,
8) miał ukształtowane różnorodne zainteresowania, pragnął je rozwijać oraz umiał w sposób wartościowy
spędzać wolny czas,
9) cenił życie i zdrowie własne oraz innych, potrafił podejmować działania na rzecz jego ochrony, uprawiał
sport, był przekonany o szkodliwości nałogów i patologii społecznych,
10) był wrażliwy na piękno przyrody, starał się ją chronić i działać na rzecz ochrony środowiska naturalnego
oraz doceniał znaczenie nauki i techniki dla rozwoju cywilizacji,
11) był uczciwy, rzetelny, cenił prawdę, dotrzymywał danego słowa, był lojalny wobec innych, opiekuńczy
wobec słabszych, sprawiedliwy w ocenie własnego i cudzego postępowania oraz cechował się dzielnością,
wytrwałością i samodzielnością,
12) cenił i szanował pracę, a powierzone sobie obowiązki wykonywał sumiennie i odpowiedzialnie oraz potrafił
krytycznie ocenić wyniki własnej pracy.
8. Gimnazjum wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez stałą współpracę z rodzicami (opiekunami)
ucznia we wszystkich sferach, a szczególnie w zakresie udzielania informacji dotyczących zadań gimnazjum i
przepisów prawa oświatowego.
9. Zapewnia uczniom opiekę psychologiczną i pedagogiczną poprzez:
1) stałą współpracę z poradnią oraz innymi instytucjami zajmującymi się problemami opiekuńczowychowawczymi,
2) zatrudnienie pedagoga szkolnego,
3) prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień,
4) wspomaganie uczniów mających trudności w nauce poprzez organizację zajęć wyrównawczych w ramach
posiadanych przez szkołę środków
5) prowadzenie grup terapeutyczno-korekcyjnych.
10. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły poprzez:
1) umożliwienie spożywania posiłków,
2) pozyskiwanie sponsorów w celu zapewnienia uczniom pomocy materialnej tj. bezpłatne posiłki, bezpłatny
udział w wycieczce itp.,
3) współpracę z instytucjami wspomagającymi.
11. Zadaniem szkoły i obowiązkiem każdego nauczyciela jest przygotowanie 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.

§ 9.
1. Do form opieki zbiorowej nad uczniami zalicza się:
1) sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych,
nadobowiązkowych i pozalekcyjnych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia,
2) sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek szkolnych przez
opiekunów posiadających upoważnienie Dyrektora Gimnazjum,
3) pełnienie dyżurów nauczycielskich w szkole, zgodnie z regulaminem obowiązków nauczyciela dyżurnego, na
podstawie grafików, opracowanych przez Dyrektora Gimnazjum,
2. Do form opieki indywidualnej nad uczniem zalicza się:
1) szczególne otaczanie opieką ucznia klasy pierwszej przez wychowawcę oddziału oraz innych nauczycieli,
2) otaczanie opieką ucznia z zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu, mowy i wzroku
przez wychowawcę oddziału oraz innych nauczycieli, a także szkolną służbę zdrowia w ścisłej współpracy z
rodzicami ucznia,
3) otaczanie opieką ucznia, u którego stwierdzono trudne warunki rodzinne lub losowe, poprzez udzielanie
stałej lub doraźnej pomocy materialnej w ramach możliwości finansowych Rady Rodziców i budżetu szkoły,
4) współdziałanie gimnazjum z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i
profilaktyki, uwzględniając ich prawo do znajomości zadań szkoły oraz przepisów prawa oświatowego.
Rozdział 3. ORGANY GIMNAZJUM
§ 10.
1. Organami Gimnazjum są:
1) Dyrektor Gimnazjum
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd Uczniowski,
5) Rada Gimnazjum.
2. Kompetencje ww. organów oraz szczegółowe zasady ich współdziałania określają ustawy, rozporządzenia
wykonawcze do ustaw oraz regulaminy wewnętrzne.
3. W celu bieżącej wymiany informacji i poglądów poszczególne organy gimnazjum mogą zapraszać na swoje
plenarne lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów szkoły.
4. Uchwały organów gimnazjum podjęte prawomocnie w ramach ich kompetencji stanowiących podaje się do
ogólnej wiadomości w szkole w formie pisemnych tekstów, uchwał lub innych dokumentów.
5. Zapewnia się każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach
swoich kompetencji określonych ustawą i statutem gimnazjum.
6. Każdy organ gimnazjum może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, proponując
swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

3.1. DYREKTOR GIMNAZJUM
§ 11.
Dyrektor Gimnazjum na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności zarządza
szkołą i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:
1) Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły we współpracy z innymi
nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze,
2) Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w szkole nauczycieli, w tym:
a) hospituje wszystkie formy zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych,
b) organizuje wewnętrzne mierzenie jakości pracy gimnazjum,
c) przeprowadza badanie wyników nauczania z przedmiotów obowiązkowych,
d) dokonuje oceny pracy nauczycieli,
e) analizuje dokumentację szkolną dotyczącą nauczania, wychowania i opieki,
f) inspiruje, koordynuje i organizuje współpracę między nauczycielami,
g) przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku wnioski z prowadzonego nadzoru
pedagogicznego.
3) Jest pracodawcą dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników, w tym:
a) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników szkoły,
b) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
c) występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród lub innych wyróżnień dla nauczycieli i innych
pracowników szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej,
d) zapoznaje pracowników z zakresem obowiązków,
e) organizuje pracę w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie czasu pracy,
f) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy, organizuje szkolenie BHP pracowników,
g) terminowo i prawidłowo wypłaca wynagrodzenia,
h) ułatwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
i) zaspakaja socjalne potrzeby pracowników w miarę posiadanych środków,
j) prowadzi dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i akta osobowe pracowników,
k) powołuje i odwołuje nauczycieli z funkcji kierowniczych,
l) nadaje stopień nauczyciela kontraktowego nauczycielowi stażyście.
4) Będąc przewodniczącym Rady Pedagogicznej:
a) zawiadamia członków Rady Pedagogicznej o posiedzeniach,
b) realizuje i egzekwuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,
c) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa,
d) przekazuje członkom Rady Pedagogicznej zarządzenia wydane przez MEN,

e) ustala organizację pracy gimnazjum, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
f) przedkłada Radzie Pedagogicznej projekty innowacji i eksperymentów.
5) Sprawuje opiekę nad uczniami, a w szczególności:
a) sprawuje nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów,
b) zezwala na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą na pisemny wniosek rodziców,
c) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego uczniom spoza rejonu,
d) podejmuje decyzje w sprawie przenoszenia uczniów do równoległych klas i może wystąpić z wnioskiem do
Kuratora Oświaty o przeniesienie do innego gimnazjum,
e) skreśla ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w § 45 ust. 6 Statutu Gimnazjum
f) organizuje nauczanie indywidualne,
g) zwalnia uczniów z realizacji niektórych przedmiotów zgodnie z odrębnymi przepisami,
h) powołuje komisje egzaminacyjne, wyznacza terminy egzaminów.
6) Współpracuje z gminą w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania, realizuje jej
zalecenia i wnioski w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty.
7) Współpracuje z organami statutowymi szkoły rozstrzygając kwestie sporne i konflikty w ramach swoich
kompetencji.
8) Umożliwia powstanie Rady Gimnazjum pierwszej kadencji na łączny wniosek dwóch spośród następujących
organów: Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.
9) Współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w gimnazjum, w zakresie
przewidzianym odrębnymi przepisami.
10) Sprawując nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą gimnazjum m.in.:
a) organizuje wyposażenie gimnazjum w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
b) organizuje i nadzoruje kancelarię gimnazjum,
c) organizuje przegląd techniczny obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno-remontowych,
d) przeprowadza okresową inwentaryzację majątku szkolnego.
11) Egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników gimnazjum ustalonego w szkole porządku oraz
dbanie o czystość i estetykę szkoły.
12) Wydaje zarządzenia wewnętrzne obowiązujące wszystkich pracowników i uczniów. finansowanych przez
rodziców lub z innych źródeł, podejmuje działania umożliwiające
13) Wydaje zezwolenia na prowadzenie na terenie placówki zajęć pozalekcyjnych obrót używanymi
podręcznikami na terenie gimnazjum.
14) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
3.2. RADA PEDAGOGICZNA
§ 12.
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem gimnazjum działającym w zakresie kształcenia, wychowania i
opieki, uprawnionym do wydawania aktów prawa na terenie gimnazjum.
2. Rada Pedagogiczna w ramach swoich kompetencji:

1) opracowuje i uchwala regulamin swojej działalności,
2) przygotowuje projekt statutu albo jego zmian,
3) uchwala program wychowawczy, program profilaktyki, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny
zestaw podręczników oraz dokonuje w nich zmian zgodnie z odrębnymi przepisami po zasięgnięciu opinii
odpowiednio Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego lub obu tych organów,
4) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich projektów
przez Radę Gimnazjum,
6) wyraża zgodę (lub nie) odnośnie przystąpienia ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego z powodu jego
nieusprawiedliwionej nieobecności,
7) podejmuje uchwałę odnośnie promocji warunkowej ucznia,
8) podejmuje uchwały w sprawach wniosków o skreślenie z listy uczniów lub wniosków o przeniesienie do
innej szkoły,
9) zatwierdza plan pracy gimnazjum,
10) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
11) deleguje swoich przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Gimnazjum.
3. Rada Pedagogiczna opiniuje:
1) organizację pracy gimnazjum, a zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) plan wykorzystania środków finansowych, w ramach przyznawanych szkole limitów,
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć związanych bezpośrednio z
organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w ramach przysługującego nauczycielom
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych odpłatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych,
5) wniosek Dyrektora w sprawie powołania i odwołania nauczycieli z funkcji kierowniczych,
6) wyraża opinię o pracy Dyrektora w przypadku dokonywania oceny jego pracy,
7) opiniuje możliwość indywidualnego toku nauki.
4. Rada Pedagogiczna może wystąpić z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z
funkcji Dyrektora lub wicedyrektora.
5. Deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Gimnazjum.
6. Rada Pedagogiczna ma prawo:
1) wymagać od Dyrektora realizacji uchwał podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,
2) dwukrotnie w ciągu roku otrzymać od Dyrektora ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru
pedagogicznego,
3) do przedstawienia jej przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyników przeprowadzonego mierzenia
jakości pracy gimnazjum nie rzadziej niż raz na pięć lat,
4) do udziału jej przedstawiciela w zespole oceniającym nauczyciela w przypadku odwołania od uprzednio

ustalonej oceny. 7. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków.
8. Uchwały Rady Pedagogicznej formułowane są w postaci aktu prawnego, a fakt ich podjęcia oraz
potwierdzenie spełnienie wymogów dla ich ważności odnotowane są w protokole z posiedzenia.
3.3. RADA RODZICÓW
§ 13.
1. W gimnazjum działa Rada Rodziców reprezentująca ogół rodziców uczniów, której skład, tryb wyboru
określa ustawa o systemie oświaty oraz regulamin Rady Rodziców.
2. Kompetencje Rady Rodziców określa ustawa o systemie oświaty i inne przepisy prawa oświatowego.
3. W celu wspierania działalności statutowej gimnazjum, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z
dobrowolnych składek, których wysokość jest ustalana corocznie przez Radę Rodziców oraz innych źródeł.
4. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.
3.4. SAMORZĄD UCZNIOWSKI
§ 14.
1. Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie gimnazjum, którzy powołują Radę Samorządu
Uczniowskiego.
2. Rada Samorządu Uczniowskiego wybiera opiekuna z ramienia Rady Pedagogicznej i opracowuje regulamin
swojej działalności, który uchwalany jest przez ogół uczniów.
3. Rada samorządu reprezentuje interesy uczniów w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania oraz
przedstawia Radzie Gimnazjum, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Gimnazjum wnioski i opinie we
wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących praw ucznia tj.:
1) prawa do znajomości, opiniowania i występowania z propozycją zmian statutu szkoły, programu
wychowawczego, wewnątrzszkolnego systemu oceniania i innych dokumentów,
2) prawa do organizacji życia szkolnego, w tym do organizacji działalności kulturalnej, sportowej i
rozrywkowej w porozumieniu z Dyrektorem Gimnazjum,
3) możliwość wnoszenia odwołań od decyzji Rady Pedagogicznej, Dyrektora Gimnazjum dotyczących spraw
uczniów,
4) prawa do redagowania i wydawania gazetki szkolnej oraz współtworzenia strony WWW gimnazjum.
4. Przedstawiciele Rady Samorządu Uczniowskiego mogą brać udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
5. Rada Samorządu Uczniowskiego może wyrażać opinie do oceny pracy nauczycieli.
3.5. RADA GIMNAZJUM
§ 15.
1. Rada Gimnazjum może być powołana na łączny wniosek dwóch spośród następujących organów: Rady
Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców. Pomoc przy jej tworzeniu zapewnia Dyrektor
Gimnazjum.
2. Rada Gimnazjum uchwala na swym pierwszym posiedzeniu regulamin, w którym określa zadania i cel jej
powołania oraz tryb podejmowania uchwał.
3. Rada Gimnazjum liczy 6 osób, w tym po dwóch przedstawicieli:

1) Rady Pedagogicznej
2) rodziców
3) uczniów.
4. Kandydaci do Rady Gimnazjum zgłaszani są w ramach poszczególnych grup wyborców.
5. Głosowanie do Rady Gimnazjum odbywa się w formie tajnej na listy zgłaszanych kandydatów. Za wybrane
uznaje się osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów.
6. Dla ważności wyborów do Rady Gimnazjum niezbędny jest udział co najmniej:
1) 50% nauczycieli
2) 50% rodziców
3) 50% uczniów.
7. W przypadku, gdy Rada Gimnazjum nie zostanie powołana jej funkcje realizuje Rada Pedagogiczna.
3.6. RELACJE MIĘDZY ORGANAMI GIMNAZJUM
§ 16.
1. Organy szkoły zobowiązane są do informowania o podejmowanych decyzjach, planowanych działaniach
przez ogłaszanie ich na tablicy informacyjnej lub na zebraniach.
2. Informacje dotyczące działalności Samorządu Uczniowskiego otrzymują inne organy statutowe za
pośrednictwem opiekuna samorządu.
3. Za prawidłowy przepływ informacji między organami szkoły odpowiedzialny jest Dyrektor Gimnazjum.
4. Dyrektor umożliwia spotkania innym organom statutowym udostępniając pomieszczenia na terenie placówki.
5. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
6. Rodzice uczniów mają prawo do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych gimnazjum i danej klasy,
2) znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
3) do uzyskania wszelkich informacji na temat swego dziecka,
4) do wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na
temat pracy gimnazjum za pośrednictwem Rady Rodziców,
5) do stałych spotkań z nauczycielami.
7. Rodzice mogą uzyskać szczegółowe bieżące informacje na temat dziecka, jego zachowania, postępów i
trudności w nauce poprzez kontakt z:
1) wychowawcą:
a) na obowiązkowych zebraniach rodziców, których harmonogram jest przekazywany rodzicom podczas
pierwszego w danym roku szkolnym zebrania, organizowanego w ciągu pierwszych dwóch tygodni roku
szkolnego,
b) w uzgodnionym z rodzicami terminie spotkań na terenie szkoły,
c) na ustne lub pisemne wezwanie w ustalonym terminie,
d) podczas wizyty wychowawcy w domu rodzinnym ucznia.

2) nauczycielem przedmiotu:
a) w uzgodnionym terminie na spotkaniach indywidualnych,
b) podczas zebrań, o których mowa w ust. 7, pkt. 1, lit a.
3) pedagogiem szkolnym:
a) w sprawie skierowania na indywidualne badania w poradni psychologiczno-pedagogicznej,
b) w celu rozwiązania konkretnego problemu lub preorientacji zawodowej,
4) Dyrektorem Gimnazjum:
a) w przypadkach szczególnych, wykraczających poza kompetencje wychowawcy, nauczyciela przedmiotu lub
pedagoga szkolnego,
b) w przypadku konieczności rozwiązania kwestii spornych między rodzicem a nauczycielem lub
wychowawcą.
8. Rodzice współdziałają ze szkołą poprzez udział w pracach organów szkoły - Rady Rodziców oraz Rady
Szkoły, bezpośrednio lub poprzez wybranych przedstawicieli.
9. Zasady informowania rodziców (prawnych opiekunów) o postępach w nauce i zachowaniu określa
szczegółowo wewnątrzszkolny system oceniania.
10. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne oraz pisemnego usprawiedliwiania
nieobecności w ciągu tygodnia od powrotu dziecka do szkoły,
3) ponoszenia finansowej odpowiedzialności za szkody materialne spowodowane przez ich dzieci.
4) obecności podczas zebrań, o których mowa w ust. 7, pkt. 1 lit. a.
§ 17.
1. Rozstrzyganie konfliktów i sporów w gimnazjum odbywa się następująco:
1) sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, rodziców i uczniów rozstrzyga
Dyrektor Gimnazjum z możliwością odwołania się stron do organu prowadzącego szkołę,
2) sytuacje konfliktowe między uczniami w klasie, uczniami różnych klas oraz między uczniem a nauczycielem
rozstrzygają wychowawcy klas z możliwością odwołania się stron do Dyrektora Gimnazjum,
3) sytuacje konfliktowe między nauczycielami lub pracownikami szkoły a także między nauczycielem
(wychowawcą ) a rodzicami uczniów rozstrzyga Dyrektor Gimnazjum z możliwością odwołania się stron do
organu prowadzącego szkołę lub sądu,
4) sytuacje konfliktowe między uczniami lub ich rodzicami a szkołą oraz konflikty między nauczycielami i
pracownikami szkoły a Dyrektorem Gimnazjum rozwiązuje organ prowadzący szkołę z możliwością odwołania
się stron do sądu.
2. W rozstrzyganiu konfliktów należy kierować się zasadami partnerstwa, obiektywizmu oraz dobra
publicznego z zachowaniem prawa stron do wyrażania swoich opinii.
3. Sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Gimnazjum,
Samorządu Szkolnego, Rady Rodziców muszą być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych
stron.
4. W przypadku rażącego naruszenia regulaminów gimnazjum lub powstania innego sporu, Rada Gimnazjum,

Dyrektor Gimnazjum, Samorząd Szkolny, Rada Rodziców, indywidualny nauczyciel lub rodzice mogą odwołać
się do władz państwowych i samorządowych.
Rozdział 4. ORGANIZACJA GIMNAZJUM
§ 18.
Klasyfikowanie odbywa się dwa razy w roku szkolnym; semestralne – w styczniu, roczne – w czerwcu.
Szczegółowe terminy klasyfikacji ustala corocznie rada pedagogiczna biorąc pod uwagę terminy rozpoczynania
i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich
określonych odrębnymi przepisami.
§ 19.
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji
gimnazjum, opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu
nauczania oraz planu finansowego. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący.
2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się liczbę pracowników szkoły, łącznie z liczbą stanowisk
kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów
nadobowiązkowych finansowanych przez organ prowadzący szkołę.
§ 20.
1. Podstawową jednostką organizacji gimnazjum jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie
nauki danego roku szkolnego, uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem
nauczania zgodnie z ramowym planem nauczania.
2. Liczebność oddziałów nie powinna przekraczać 30 uczniów.
3. Listy klas pierwszych tworzy Dyrektor Gimnazjum, który w tym celu może powołać komisję rekrutacyjnokwalifikacyjną biorąc pod uwagę:
a) szczególne zainteresowania, zdolności i osiągnięcia uczniów,
b) miejsce zamieszkania,
c) planowaną liczbę uczniów w każdym z oddziałów,
d) liczbę dziewcząt i chłopców w każdym oddziale ze względu na stosowanie podziałów na grupy podczas
niektórych zajęć.
4. Dopuszcza się możliwość - po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Gimnazjum - podziału istniejących już
oddziałów na oddziały mniej liczne oraz łączenia oddziałów ze względów organizacyjnych.
5. W przypadku wymienionym w ust. 4 należy zachować następujący tryb postępowania:
a) dokonywane zmiany należy konsultować z zainteresowanymi uczniami i ich rodzicami w celu wyjaśnienia
przyczyny i ustalenia sposobu dokonania zmian.
b) do nowych oddziałów przenosić w pierwszej kolejności tych uczniów, którzy wyrażą chęć przeniesienia się,
c) w przypadku braku uczniów chętnych o przeniesieniu decyduje wychowawca klasy w porozumieniu z
Dyrektorem Gimnazjum informując zainteresowanych rodziców o przeniesieniu, spełniając równocześnie
warunki określone w ust. 3.
6. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mają prawo wnioskowania do Dyrektora Gimnazjum o
przeniesienie dziecka do oddziału równoległego. Dyrektor Gimnazjum może wyrazić zgodę na przeniesienie
ucznia do nowego oddziału, jeżeli spełnione są kryteria wymienione w ust. 3.
§ 21.

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa
tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Gimnazjum na podstawie zatwierdzonego arkusza
organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
§ 22.
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowolekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Dyrektor ma prawo zmienić czas trwania godziny lekcyjnej w szczególnych
przypadkach ( np. brak prądu, awaria urządzeń wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych itp. )
3. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę i rozpoczynają się o godz. 800. Przerwy międzylekcyjne
trwają nie krócej niż 10 minut i nie dłużej niż 25 minut.
§ 23.
1. Niektóre zajęcia dydaktyczne i nadobowiązkowe mogą być prowadzone także w formie wycieczek i
wyjazdów ( np. ,,zielone szkoły”).
2. Zajęcia, o których mowa w ust.1, organizowane są w ramach posiadanych przez gimnazjum środków lub
finansowane z innych źródeł. Miejsce i termin prowadzenia tych zajęć zatwierdza Dyrektor.
3. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych, finansowanych z
budżetu szkoły, nie może być niższa niż 12 uczniów.
4. Uwzględniając specyfikę zajęć i sytuację finansową, Dyrektor Gimnazjum może wyrazić zgodę na udział w
zajęciach mniejszej liczby uczniów.
§ 24.
1. Corocznie Dyrektor w arkuszu organizacji gimnazjum dokonuje podziału oddziałów na grupy wg
obowiązujących przepisów i możliwości finansowych.
2. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa:
1) na lekcjach języków obcych i informatyki, jeśli oddział liczy więcej niż 24 uczniów,
2) na lekcjach wychowania fizycznego grupa może liczyć od 12 do 24 osób; dopuszczalne jest tworzenie grup
międzyoddziałowych,
3) na nie więcej niż połowie zajęć wymagających ćwiczeń laboratoryjnych - w oddziałach liczących powyżej 30
uczniów.
§ 25.
Gimnazjum może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych
kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy
Dyrektorem, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
§ 26.
1. W gimnazjum mogą być prowadzone klasy autorskie oraz klasy uczące się programami autorskimi z
poszczególnych przedmiotów.
2. W gimnazjum mogą być tworzone oddziały specjalne i integracyjne zgodnie z odrębnymi przepisami,
uwzględniające specyficzne warunki szkoły.
§ 27.

1. Oddziały przysposabiające do pracy mogą być tworzone dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do
gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie.
2. Po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia Dyrektor, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej,
za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy,
uwzględniając opinię lekarską oraz opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.
3. W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową
kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.
4. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia
zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie.
5. Przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum lub poza nim na podstawie umowy zawartej
przez Dyrektora ze szkołą zawodową, placówką kształcenia ustawicznego lub przedsiębiorcą.
6. Odział, o którym mowa w ust. 1 organizuje się za zgodą organu prowadzącego w oparciu o odrębne przepisy.
§ 28.
1. Gimnazjum prowadzi bibliotekę.
2. Biblioteka gimnazjum jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb, zainteresowań uczniów i rozwoju
czytelnictwa wśród uczniów oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela i popularyzowaniu wiedzy
pedagogicznej wśród rodziców.
3. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.
4. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:
1) gromadzenie, opracowywanie zbiorów, taśm magnetycznych, dysków CD itp.
2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,
3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów,
4) prowadzenie centrum multimedialnego.
5. Biblioteka pracuje w godzinach pracy szkoły z uwzględnieniem możliwości korzystania z jej zbiorów przez
uczniów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
6. Pracą biblioteki kieruje nauczyciel – bibliotekarz.
§ 29.
1. Gimnazjum w porozumieniu ze Szkołą Podstawową w Rozprzy umożliwia uczniom korzystanie ze stołówki .
2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce ustala Dyrektor Szkoły Podstawowej w porozumieniu z
Dyrektorem Gimnazjum z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
uczniów, którzy wymagają szczególnej opieki w zakresie żywienia, po uzyskaniu środków na pokrycie kosztów
żywienia. Uczniowie w każdym roku szkolnym, a także uczniowie kończący naukę w Gimnazjum oraz
zmieniający szkołę, obowiązani są rozliczyć się ze zobowiązań wobec Gimnazjum najpóźniej na tydzień przed
posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej uzyskując odpowiednie wpisy i pieczęci na karcie
obiegowej. Wzór karty obiegowej ustala Dyrektor Gimnazjum w porozumieniu z Radą Rodziców. Brak
powyższego rozliczenia może być uwzględniony przez wychowawcę podczas ustalania oceny zachowania.
§ 30.
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w gimnazjum ze względu na organizację dojazdu, gimnazjum
zapewnia pobyt w świetlicy.

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna
przekraczać 25.
3. Świetlica szkolna działa na podstawie wewnątrzszkolnego regulaminu działalności świetlicy.
4. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczą szkoły; posiada odpowiednie pomieszczenie,
sprzęt i kadrę .
5. Formy pracy świetlicy są dostosowane do potrzeb młodzieży. Zadania realizowane są poprzez:
1) organizację wolnego czasu młodzieży poza zajęciami lekcyjnymi,
2) pomoc uczniom w przezwyciężaniu trudności w nauce,
3) wdrażanie do samodzielnej pracy z wykorzystaniem zasobów bibliotecznych.
§ 31.
1. W gimnazjum tworzy się stanowisko wicedyrektora zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Wicedyrektor wykonuje zadania zalecone przez dyrektora w zakresie:
1) kierowania i nadzorowania pracy dydaktycznej poprzez:
a) zabezpieczenie nauczycielom pełnej dokumentacji programowej,
b) nadzorowanie pracy zespołu nauczycieli,
c) nadzorowanie pracy biblioteki szkolnej,
d) nadzór nad opracowaniem i harmonogramu zajęć pozalekcyjnych,
e) nadzór nad przygotowaniem uczniów do konkursów przedmiotowych i artystycznych,
f) nadzorowanie właściwej realizacji przez nauczycieli obowiązujących programów nauczania, rytmicznego
oceniania uczniów.
2) kierowania i nadzorowania pracy wychowawczej i opiekuńczej poprzez:
a) czuwanie nad właściwym przebiegiem uroczystości i apeli na terenie gimnazjum,
b) kontrolę dyżurów nauczycieli,
c) organizowanie i kontrolowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
d) nadzorowanie realizacji zadań wychowawczych wynikających z programu wychowawczego i programu
profilaktyki gimnazjum,
e) kontrola i nadzorowanie odpowiedniego planowania wycieczek szkolnych w tym dokumentacji związanej z
tymi działaniami,
3) kierowania polityką kadrową poprzez:
a) zgłaszanie wniosków w sprawie wyróżniania, nagradzania i karania pracowników gimnazjum,
b) przygotowanie projektów oceny pracy podległych nauczycieli,
c) układanie przydziałów czynności dla nauczycieli,
d) udzielania pomocy nauczycielom w wykonywaniu zdań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
e) kształtowania odpowiedniej atmosfery i dyscypliny pracy w gimnazjum.
4) wykonywania innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

Rozdział 5. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM
§ 32.
1. W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.
3. W gimnazjum może być zatrudniony; pedagog, psycholog, logopeda i inni specjaliści w zależności od
potrzeb i możliwości finansowych szkoły.
§ 33.
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jej jakość i
wyniki oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Do szczególnych zadań nauczyciela związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą należy:
1) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego,
2) obowiązek zapoznania się z różnymi programami nauczania danego przedmiotu i wybór jednego z nich do
realizacji,
3) obowiązek nieustannego samokształcenia się i aktualizacji wiedzy metodycznej i merytorycznej,
4) obowiązek przygotowania się do każdej lekcji, przemyślenia jej pod kątem doboru metod, zasad i pomocy
naukowych w celu podniesienia wyników nauczania i uatrakcyjniania zajęć lekcyjnych,
5) udział w konferencjach, zjazdach i naradach organizowanych przez szkołę oraz inne jednostki,
6) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,
7) udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu trudności w nauce,
8) stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów,
9) wdrażanie uczniów do systematycznej pracy, samokontroli, samooceny i pracy zespołowej,
10) ukierunkowanie samodzielnej pracy ucznia,
11) uświadamianie uczniom stopnia opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych programem
nauczania oraz ewentualnych braków w tym zakresie,
12) bezstronna, obiektywna i sprawiedliwa ocena ucznia,
13) obniżenie wymagań z nauczanego przedmiotu na wniosek poradni psychologiczno-pedagogicznej,
14) prawidłowe prowadzenia dokumentacji szkolnej, w tym:
a) systematyczne wpisywanie tematów lekcji,
b) kontrolowanie obecności uczniów na lekcji,
c) rytmiczne wpisywanie ocen cząstkowych,
d) wpisywanie ocen śródrocznych i rocznych w ustalonych terminach,
e) sporządzanie informacji dotyczących działań w zakresie powierzonych przez Dyrektora dodatkowych
obowiązków,
15) dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny poprzez:

a) zabezpieczenie pomocy naukowych będących zagrożeniem dla życia i zdrowia ucznia, szczególnie w
pracowni chemicznej i biologicznej ( prowadzenia zeszytu ewidencji trucizn),
b) systematyczne kontrolowanie sprzętu, urządzeń sportowych,
c) egzekwowanie, przestrzeganie regulaminów pracowni przez uczniów,
d) używanie tylko sprawnego sprzętu,
16) współpraca z rodzicami poprzez udział w zebraniach, konsultacjach oraz udzielanie im rad i wskazówek
pedagogicznych,
3. Do szczególnych zadań nauczyciela związanych z bezpieczeństwem powierzonych jego opiece uczniów
należy:
1) zapoznanie uczniów ze statutem szkoły i odnotowanie tego faktu w dzienniku lekcyjnym,
2) wpajanie uczniom zasad bezpiecznego zachowania się na terenie szkoły i poza nią,
3) poznanie osobowości ucznia, warunków życia i stanu zdrowia oraz współpraca w tym zakresie z rodzicami,
pielęgniarką, pedagogiem i nauczycielem wychowania fizycznego,
4) traktowanie ucznia jako podmiotu w procesie wychowania,
5) angażowanie się w różne formy zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych,
6) punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć,
7) aktywne pełnienie dyżurów przed lekcjami i podczas przerw śródlekcyjnych, przestrzegając regulaminu
dyżurów określającego obowiązki nauczyciela dyżurującego,
8) reagowanie na naruszenie porządku prawnego, ustalenie przyczyn takiego zachowania oraz stosowanie
środków zaradczych w stosunku do uczniów na terenie szkoły jak i poza nią,
9) nie dopuszczanie do samowolnego opuszczania terenu szkoły przez uczniów. Uczeń przebywający w szkole
zgodnie z planem zajęć może być zwolniony z lekcji tylko na pisemną prośbę rodziców. Jeśli szkoła nie ma
możliwości zorganizowania zastępstwa za nieobecnego nauczyciela, dopuszcza się możliwość zwolnienia
uczniów z jednodniowym uprzedzeniem poprzez informację na tablicy ogłoszeń.
4. Inne obowiązki nauczyciela: 1) uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej i realizowanie jej uchwał,
2) ponoszenie odpowiedzialności finansowej za zniszczenie powierzonego jego opiece sprzętu wynikające z
niedbalstwa, braku zabezpieczenia lub nadzoru.
5. Nauczyciel ma obowiązek wykonywać inne prace zlecone przez Dyrektora, dotyczące bezpośrednio
działalności dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej gimnazjum.
6. Nauczyciel ma prawo do:
1) decydowania w sprawie doboru programów nauczania, podręczników, doboru metod, form organizacyjnych i
środków dydaktycznych,
2) decydowania o śródrocznej i rocznej ocenie ucznia,
3) zgodnego z higieną pracy tygodniowego rozkładu zajęć i dyżurów,
4) poszanowania własnej godności osobistej, wolności religijnej, etnicznej i światopoglądowej.
§ 34.
1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe i inne.

2. Nauczyciele danego zespołu określają jego cele, zadania i plan rozwoju.
3. Do szczególnych zadań zespołu należy:
1) uzgadnianie spraw dotyczących programów nauczania,
2) korelacja pomiędzy przedmiotami pokrewnymi,
3) opiniowanie innowacji, eksperymentów pedagogicznych, autorskich programów nauczania, bieżących
działań wychowawczych i programu wychowawczego,
4) organizowanie i inspirowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
5) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów,
6) organizowanie koleżeńskiej pomocy i doradztwa metodycznego młodym nauczycielom,
7) organizowanie imprez, konkursów przedmiotowych, wystaw osiągnięć uczniowskich,
8) ustalanie harmonogramu oraz tematyki tzw. lekcji koleżeńskich,
9) ustalanie propozycji siatki godzin w szkolnym programie nauczania oraz podziału godzin do dyspozycji
Dyrektora,
10) gromadzenie materiałów dydaktycznych i wzajemna ich wymiana,
11) opracowanie, rozprowadzanie i analizowanie wyników ankiet do uczniów i rodziców.
4. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora.
§ 35.
1. Dla każdego oddziału Dyrektor wyznacza wychowawcę.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej pożądane jest by wychowawca prowadził swój oddział przez
cały cykl nauczania. W uzasadnionych przypadkach rodzice i uczniowie mogą wnioskować do Dyrektora w
sprawie zmiany wychowawcy poprzez Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski. Dyrektor rozpatruje wniosek w
terminie 14 dni od daty jego złożenia.
3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami gimnazjum, a w
szczególności:
1) wspomaganie uczniów w ich wszechstronnym rozwoju,
2) przygotowanie uczniów do życia w rodzinie i w społeczeństwie,
3) współpraca z rodzicami i pomoc w wychowaniu i kształtowaniu dzieci,
4) prowadzenie określonej przepisami dokumentacji dydaktyczno-wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen,
świadectwa).
4. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 3 winien:
1) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,
2) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,
3) powiadamiać o przewidywanym dla ucznia semestralnym lub rocznym stopniu niedostatecznym na miesiąc
przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,
4) udzielać porad w zakresie dalszego kształcenia i wyboru zawodu,
5) opracować roczny program wychowawczy uwzględniający problemy klasy,

6) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań
wychowawczych,
7) kształtować właściwe stosunki między uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności
osobistej,
8) diagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,
9) zachęcać rodziców do wspólnego rozwiązywania problemów wychowawczych klasy,
10) organizować spotkania z rodzicami,
11) współpracować z pedagogiem szkolnym i poradnią psychologiczno- pedagogiczną,
12) współtworzyć z klasą życie kulturalne,
13) inicjować pomoc uczniom, którzy jej potrzebują.
5. Nauczyciel ma prawo wnieść prośbę do Dyrektora o rezygnację z wychowawstwa. Pisemna prośba musi
zawierać uzasadnienie.
§ 36.
1. W gimnazjum może być zatrudniony psycholog.
2. Do zadań psychologa należy:
a) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych,
b) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego,
c) organizowanie różnych form terapii dla uczniów z objawami niedostosowania społecznego,
d) udzielanie porad rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych,
e) współpraca z nauczycielami, pedagogiem w realizacji zadań profilaktycznych, wychowawczych oraz
zdrowotnych,
f) dokonywanie okresowych analiz sytuacji psychologicznej uczniów,
g) współpraca z organami gimnazjum oraz instytucjami pozaszkolnymi,
h) systematyczne prowadzenie dokumentacji.
§ 37.
1. W gimnazjum zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz, który gromadzi, opracowuje i udostępnia zasoby
biblioteki, inspiruje i koordynuje działania w zakresie upowszechniania czytelnictwa i przygotowania do
korzystania z informacji w szkole.
2. Do szczególnych zadań bibliotekarza należy:
1) gromadzenie, ewidencjonowanie, opracowanie, selekcjonowanie i konserwowanie księgozbioru biblioteki
szkolnej,
2) udostępnianie księgozbioru i organizowanie warsztatu informacyjnego biblioteki,
3) prowadzenie zajęć dla uczniów z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego,
4) wspomaganie nauczycieli przedmiotów w pracy dydaktycznej przez dostarczanie właściwej lektury i innych
środków dydaktycznych,
5) współpraca z nauczycielami w realizacji programu ścieżki edukacyjnej: Edukacja Czytelnicza i Medialna,

6) współpraca z wychowawcami, inicjowanie i prowadzenie działań służących popularyzacji czytelnictwa oraz
wyrabianiu nawyków korzystania z książki i innych nośników informacji.
§ 38.
1. W gimnazjum zatrudniony jest pedagog.
2. Pedagog organizuje pomoc pedagogiczną i psychologiczną dla uczniów. Celem tej pomocy jest wspomaganie
rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z
nauczycielami, rodzicami (opiekunami), pielęgniarką szkolną, organami gimnazjum oraz instytucjami
pozaszkolnymi.
3. Do szczególnych zadań pedagoga należy:
1) pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn
niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych,
2) określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom,
3) dbanie o realizację obowiązku szkolnego,
4) koordynację działań podejmowanych na terenie szkoły z zakresu orientacji zawodowej,
5) podejmowanie działań na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w
trudnej sytuacji życiowej,
6) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, policją, sądem, organami gimnazjum i innymi
instytucjami,
7) organizowanie różnych form terapii pedagogicznej uczniom z objawami niedostosowania społecznego,
8) organizacja poradnictwa zawodowego,
9) prowadzenie dokumentacji tj. dziennika pedagoga oraz teczek indywidualnych uczniów zawierających
dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających.
§ 39.
W gimnazjum funkcjonuje gabinet lekarsko-pielęgniarski. Służba zdrowia organizuje corocznie badania
okresowe uczniów określone odrębnymi przepisami. Zasady zatrudniania służby zdrowia poprzez miejscowy
ZOZ określa Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.
§ 40.
1. W gimnazjum zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi, których zakres obowiązków ustalany jest
oddzielnie.
2. Warunkiem zatrudnienia ww. pracowników jest zgoda organu prowadzącego.
3. W gimnazjum zatrudniony jest Sekretarz Gimnazjum.
4. Do zadań Sekretarza Gimnazjum należy prowadzenie kancelarii oraz innych spraw gimnazjum wg
obowiązujących przepisów oraz zgodnie z zakresem obowiązków w tym:
1) przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej,
2) wydawanie uczniom i pracownikom dokumentów zgodnych z posiadaną przez gimnazjum dokumentacją,
3) obsługa spraw uczniowskich i pracowniczych,
4) prowadzenie spraw kadrowych.

Rozdział 6. UCZNIOWIE GIMNAZJUM
§ 41.
1. Do Gimnazjum przyjmuje się z urzędu absolwentów sześcioletniej szkoły podstawowej zamieszkałych w
jego obwodzie. Kandydaci do Gimnazjum mają obowiązek dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej oraz innych wymaganych dokumentów w terminie określonym przez Dyrektora Gimnazjum.
2. W przypadku gdy Gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami Dyrektor Gimnazjum przyjmuje ucznia
zamieszkałego poza obwodem Gimnazjum. Liczbę wolnych miejsc ustala Dyrektor Gimnazjum na podstawie
zatwierdzonej przez organ prowadzący organizacji szkoły na dany rok szkolny.
3. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem jest większa niż liczba wolnych miejsc,
którymi dysponuje Gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie poniższych kryteriów:
1) w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci, którzy w wyniku rocznej klasyfikacji w klasie szóstej
szkoły podstawowej uzyskali łącznie z wynikami zewnętrznego sprawdzianu poziomu opanowania
umiejętności, przeprowadzonego w klasie szóstej najwyższą liczbę punktów, z zastrzeżeniem punktu b) i c) oraz
§ 20 ust.
3. Liczbę punktów oblicza się sumując:
a) liczbę punktów uzyskaną z pomnożenia średniej ze wszystkich ocen rocznych uzyskanych przez kandydata z
przedmiotów wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (wraz z oceną z religii/etyki) przez
10,
b) liczbę punktów uzyskaną za wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole
podstawowej, zawartą w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu,
c) liczbę punktów za inne osiągnięcia. Za każde osiągnięcie wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej przyznawanych jest 5 punktów,
2) nie przyjmuje się do Gimnazjum ucznia mieszkającego poza obwodem, który uzyskał w klasie szóstej
nieodpowiednią ocenę zachowania,
3) zachowuje się równą liczbę dziewcząt i chłopców w oddziałach ze względu na stosowane podziały na grupy
podczas niektórych zajęć.
4. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub
poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego), przyjmowani
są do Gimnazjum niezależnie od powyższych kryteriów.
5. Kandydaci spoza obwodu zwolnieni z obowiązku przystąpienia do zewnętrznego sprawdzianu porównywani
są z innymi kandydatami bez uwzględniania ocen uzyskanych przez nich podczas sprawdzianu.
6. Dla kandydatów do klas autorskich może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych
(predyspozycji), na zasadach ogłoszonych co najmniej na trzy miesiące przed terminem sprawdzianu.
7. Przyjmowanie uczniów do klas programowo wyższych odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.
6.1. 1. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW
§ 42.
I. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) zapoznania z treścią statutu szkoły, programu wychowawczego i wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

3) rozwijania swoich zainteresowań i zdolności,
4) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
5) swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
6) opieki wychowawczej zapewniającej poczucie bezpieczeństwa, chroniącej przed wszelkimi formami
przemocy fizycznej i psychicznej,
7) ochrony, poszanowania godności i nietykalności osobistej,
8) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej,
9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
10) pomocy w przypadku trudności w nauce,
11) uczestnictwa w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych itp.,
12) wpływania na życie szkoły, poprzez działalność Samorządu Uczniowskiego,
13) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego –
zgodnie z odrębnymi regulaminami,
14) korzystania z łączności telefonicznej w sekretariacie szkoły i w miejscach wyznaczonych przez Dyrektora
Gimnazjum.
II. Uczeń ma obowiązek:
1) przestrzegać postanowień zawartych w statucie i w wewnętrznych regulaminach,
2) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu
Uczniowskiego,
3) dbać o dobre imię i honor gimnazjum,
4) aktywnie i systematycznie uczestniczyć w procesie nauczania i wychowania,
5) przestrzegać zasady kultury współżycia w odniesieniu do kolegów i pracowników szkoły,
6) troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd,
7) przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, używania i posiadania środków odurzających oraz
zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas przerw, lekcji i
innych zajęć jak również nagrywania filmów i wykonywania zdjęć, za pomocą tych urządzeń, na terenie całej
szkoły,
8) zmieniać obuwie zgodnie z zarządzeniami Dyrektora oraz zostawiać odzież wierzchnią w szatni,
9) przestrzegania zasad ubierania się i wyglądu na terenie szkoły oraz w czasie udziału w uroczystościach i
imprezach organizowanych przez szkołę,
10) naprawiać wyrządzone szkody materialne,
11) zachować w sprawach spornych następujący tryb: zgłoszenie zastrzeżeń do wychowawcy klasy, który
rozstrzyga sporne kwestie, a w razie trudności sprawę kieruje do Samorządu Uczniowskiego, Dyrektora lub
wicedyrektora.
6.1. 2. WYGLĄD I STRÓJ UCZNIA
§ 43
1. Ubiór i wygląd ucznia powinien być czysty i schludny. Uczeń nie powinien zwracać uwagi swym
wyzywającym strojem, fryzurą i makijażem.

2. Wygląd zewnętrzny ucznia jest dostosowany do wieku ucznia i musi być zgodny z przyjętymwizerunkiem :
- bez makijażu
- paznokcie mają naturalny kolor, są czyste i przycięte krótko
- włosy mają kolor naturalny i są estetycznie uczesane /zabrania się farbowania włosów, czesania ich w postaci
czubów, irokezów, dredów itp./
- nie nosimy czapek i kapturów,
- chłopcy nie noszą kolczyków; dozwolona jest skromna biżuteria ( jeden pierścionek, bransoletka, wisiorek),
- dozwolona jest skromna biżuteria noszona przez dziewczęta , która nie może stanowić zagrożenia (małe
kolczyki, jeden pierścionek, mała broszka lub wisiorek)
- bluzki dziewcząt nie mają zbyt dużych dekoltów, a ich długość umożliwia włożenie do spódnicy lub spodni
(nie odsłaniają ciała)
- nie przynosimy do szkoły niebezpiecznych przedmiotów (noży, zapalniczek i innych)
3. Strój codzienny obowiązujący w szkole składa się z:
a. dla chłopców :
1. koszulki, T-shirty, bluzy /w dowolnych stonowanych kolorach/ nie zawierające nadruków wulgarnych,
promujących używki, treści faszystowskie i nazistowskie oraz obrażające uczucia religijne;
2. spodnie kroju klasycznego w dowolnych stonowanych kolorach / w sezonie letnim dopuszczalne spodnie
krótkie/
b. dla dziewcząt :
c) koszulki, T-shirty, bluzy /w dowolnych stonowanych kolorach/ nie zawierające nadruków wulgarnych,
promujących używki, treści faszystowskie i nazistowskie oraz obrażające uczucia religijne (górna część
garderoby nie może odsłaniać pleców, brzucha oraz biustu);
d) spodnie lub spódniczki kroju klasycznego w dowolnych stonowanych kolorach
c. odpowiedniego obuwia zastępczego /trampki, tenisówki, adidasy, pantofle tekstylne/
d. na terenie szkoły uczeń zobowiązany jest nosić w widocznym miejscu logo szkoły.
4.Opisany wyżej codzienny strój szkolny obowiązuje na wszystkich zajęciach szkolnych w budynku
Gimnazjum i poza nim z wyjątkiem:
a. zajęć wychowania fizycznego, na których obowiązuje strój sportowy;
b. uroczystości szkolnych takich jak np. rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej,
Dzień Patrona, na których obowiązuje strój galowy;
c. popołudniowych zabaw szkolnych, na których dopuszczalny jest strój dowolny, nie łamiący przyjętych zasad
obyczajowych;
d. bal gimnazjalisty - klas III, na którym obowiązuje strój oficjalny- garnitur, suknia lub strój galowy;
e. wyjść do instytucji kulturalnych np. do teatru, podczas których obowiązuje strój dowolny dostosowany do
okoliczności;
f. wyjazdów poza Rozprzę na wycieczki i zielone szkoły, z zastrzeżeniem, że na wniosek wychowawcy,
uczniów lub rodziców uczniowie mogą zostać zobligowani do zabrania na wyjazd jednolitego stroju, jeżeli

program wyjazdu przewiduje spotkania oficjalne, na których uczniowie reprezentują Gimnazjum.
5. Strój galowy obowiązujący na uroczystościach szkolnych składa się z:
a. dla chłopców: białej koszuli i ciemnych długich spodni lub garnituru;
b. dla dziewcząt: białej bluzki koszulowej zakrywającej ramiona i brzuch, ciemnych eleganckich spodni lub
ciemnej spódnicy nie krótszej niż do kolan;
c. odpowiedniego obuwia / dopuszcza się buty na obcasie lub koturnie/.
6. Strój sportowy obowiązujący na zajęciach wychowania fizycznego składa się z bawełnianej koszulki i
spodenek gimnastycznych lub elementów dresu sportowego oraz obuwia sportowego ( innego niż zmienne
obuwie szkolne w przypadku wyjścia na dwór). Kolorystykę stroju sportowego ustalają nauczyciele
wychowania fizycznego na pierwszych lekcjach w danym roku szkolnym.
7.Nie stosowanie się do statutowych zapisów dotyczących wyglądu i stroju ucznia powoduje konsekwencje
zapisane w kryteriach ustalania oceny klasyfikacyjnej zachowania.
6.1.3. NAGRADZANIE, KARANIE I TRYB ODWOŁAWCZY
§ 44.
1. Uczeń jest nagradzany za:
1) rzetelną naukę i wzorową postawę,
2) pracę na rzecz szkoły,
3) dzielność i odwagę,
4) pomoc innym w nauce,
5) szczególną aktywność na terenie klasy,
6) udział i sukcesy w konkursach, zawodach,
7) własnoręczne wykonanie pomocy dydaktycznej, pracy artystycznej, użytkowej itp.,
8) pomoc kolegom w rozwiązywaniu konfliktów.
2. Formami nagród i wyróżnień są:
1) świadectwa ukończenia klasy i szkoły z wyróżnieniem,
2) nagroda organów statutowych, organu prowadzącego, instytucji i osób fizycznych,
3) pochwała ustna udzielona przez nauczyciela wychowawcę wobec klasy,
4) pochwała ustna udzielona przez Dyrektora szkoły na apelu szkolnym,
5) list pochwalny Dyrektora skierowany do rodziców,
6) wpis do kroniki szkolnej,
7) częściowe sfinansowanie wycieczki lub inną nagrodę pieniężną lub rzeczową w ramach możliwości
finansowych gimnazjum i organów statutowych.
3. Uczeń otrzymuje świadectwo promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem po spełnieniu
warunków określonych odrębnymi przepisami.
4. Średnią ocen oblicza się ze wszystkich zajęć edukacyjnych ujętych w planie nauczania, na które uczęszcza
uczeń o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

§ 45.
1. Uczeń jest karany za:
1) nieprzestrzeganie statutu i regulaminów,
2) zaniedbywanie się w nauce,
3) naruszanie nietykalności cielesnej,
4) nieposzanowanie godności ludzkiej,
5) niszczenie mienia szkolnego,
6) palenie papierosów, picie alkoholu, używanie narkotyków i innych środków odurzających,
7) wagary,
8) wchodzenie w kolizję z prawem.
2. Ustala się następujące rodzaje kar:
1) upomnienie ucznia przez nauczyciela, wychowawcę,
2) nagana dyrektora,
3) pisemne powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) o zachowaniu ucznia,
4) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,
5) zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz,
6) przeniesienie ucznia do równoległej klasy w obrębie gimnazjum,
7) przeniesienie ucznia do innego gimnazjum z zastrzeżeniem ust. 3 do 5.
3. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor może wystąpić z wnioskiem o przeniesienie ucznia do
innego gimnazjum przez Kuratora Oświaty za nagminne łamanie Statutu po wyczerpaniu wszystkich
możliwości oddziaływania wychowawczego.
4. Wniosek o przeniesienie może nastąpić, gdy uczeń:
1) umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu kolegi,
2) nagminnie wchodzi w kolizję z prawem,
3) z premedytacją demoralizuje innych uczniów,
4) permanentnie narusza postanowienia statutu gimnazjum,
5) przebywa na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
5. Dyrektor może wstrzymać wykonanie kary wobec ucznia, jeżeli uzyskał on poręczenie wychowawcy klasy,
Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców lub Rady Gimnazjum.
6. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów gimnazjum, jeżeli spełnia co najmniej dwa z poniższych
warunków:
1) ukończył 18 rok życia,
2) złożył oświadczenie, że nie będzie uczęszczał do szkoły,
3) nie realizuje obowiązku szkolnego, pomimo upomnień wysłanych do rodziców (prawnych opiekunów),

4) rażąco narusza zasady określone statutem szkoły i regulaminami obowiązującymi w szkole.
7. Dyrektor szkoły, po wyczerpaniu możliwości oddziaływań wychowawczych może w drodze decyzji skreślić
ucznia z listy uczniów. Skreślenie następuje na mocy uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii
Samorządu Uczniowskiego.
§ 46.
1. Uczeń bądź jego rodzice mają prawo odwołać się od wymierzonej kary w terminie 14 dni na piśmie
skierowanym do Dyrektora.
2. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ma obowiązek w ciągu 14 dni zbadać sprawę i podjąć
decyzję. Wykonanie kary może być utrzymane w mocy, zawieszone lub uchylone.
3. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby, jeżeli uczeń otrzyma poręczenie jednego z organów
statutowych szkoły.
§ 47.
Gimnazjum ma obowiązek pisemnego informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu
nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.
6.2. DOWÓZ UCZNIÓW
§ 48
1. Dla uczniów mieszkających w odległości ponad 4 km od gimnazjum organizowany jest dowóz.
2. Bezpłatny dowóz przysługuje uczniom zamieszkałym w obwodzie szkoły w następujących miejscowościach:

1. Bagno
2. Białocin
3. Bryszki
4. Budy

14. Mierzyn
15. Milejowiec
16. Milejów

5. Cekanów

17. Nowa Wieś
18. Pieńki

6. Janówka

19. Rajsko Duże

7. Jeżów

20. Rajsko Małe

8. Kisiele

21. Romanówka

9. Kolonia Mierzyn

22. Stara Wieś

10. Longinówka

23. Straszów

11. Lubień

24. Straszówek

12. Łazy Dąbrowa

25. Zmożna Wola

13. Łazy Duże

26. Ignaców

3. Uczniowie dojeżdżający znają rozkład kursujących autobusów szkolnych oraz miejsca gdzie zobowiązani są

oczekiwać i wsiadać do autobusów (wywieszony w szkole).
4. Uczniowie dowożeni muszą przestrzegać następujących zasad:
a) do autobusu wsiadają tylko przednim pomostem
b) z autobusu wysiadają tylko przednim pomostem
c) nie stoją na schodach /tylny i przedni pomost/
d) przechodzą przez jezdnię, jeżeli mają pełną widoczność /tj. po odjeździe autobusu/
e) nie przemieszczają się podczas jazdy autobusem..
5. Informację o zachowaniu w czasie dowozów przekazuje Dyrektorowi Gimnazjum przewoźnik lub opiekun.
7. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW
7.1 CELE, ZAKRES I OGÓLNE ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO
§ 49
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 samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, w nauce,
zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych,
3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych
opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez
siebie programu nauczania,
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych,
4) w trakcie konsultacji i spotkań rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciele udostępniają rodzicom
(prawnym opiekunom) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inną dokumentację dotyczącą
oceniania na ich prośbę. Uczniowie otrzymują do wglądu sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz
inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia na zajęciach danego przedmiotu.

4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
5. Rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o postępach i trudnościach ucznia w nauce przez
wychowawcę lub nauczyciela danego przedmiotu podczas spotkań, które odbywają się 4 razy w roku szkolnym.
W szczególnych przypadkach rodzic proszony jest o kontakt z wychowawcą.
6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
7.2 KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
§ 50
1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne wiadomości i umiejętności ucznia z zajęć edukacyjnych ustala się za
pomocą stopni w skali:
-oceny niedostatecznej (ndst) oznaczonej cyfrą 1,
-dopuszczającej (dop) oznaczonej cyfrą 2,
-dostatecznej( dst) oznaczonej cyfrą3,
-dobrej (db) oznaczonej cyfrą 4,
- bardzo dobrej (bdb) oznaczonej cyfrą 5,
-celującej (cel)oznaczonej cyfrą 6.
2. Oceny cząstkowe - bieżące mogą mieć zabarwienie znakami plus „+” lub minus „-”.
3. Wymagania edukacyjne są formułowane dla każdego przedmiotu i do każdego poziomu edukacyjnego przez
zespół nauczycieli danego przedmiotu w oparciu o wybrany program nauczania.
4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo nauczania
indywidualnego, dostosowanie wymagań edukacyjnych następuje na podstawie tego orzeczenia.
5. Ustala się następujące kryteria oceniania :
a) ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który posiadał wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza
program nauczania przedmiotów danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle
posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i
praktycznych lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych.
b) ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony
programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami
,samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi stosować
posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
c) ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych
programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w
podstawach programowych oraz poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje ( wykonuje ) typowe
zadania teoretyczne i praktyczne.
d) ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który opanował umiejętności i wiadomości określone programem
nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych
oraz rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.
e) ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te
nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej
nauki, oraz rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.
f) ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w

podstawach programowych danego przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach
uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o
niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.
6. Przedmiotowe systemy oceniania określają zakres wymagań na poszczególne oceny.
7. Stosuje się następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
a) formy ustne ( odpowiedź, aktywność, recytacja )
b) formy pisemne ( praca klasowa, sprawdzian, kartkówka, zadania domowe, testy, prace dodatkowe)
c) formy pośrednie miedzy ustną a pisemną ( np. referat)
d) formy sprawnościowe, praktyczne .
8. Określa się następujące zasady oceniania bieżącego :
a) z każdego przedmiotu dopuszcza się raz w semestrze sytuację, w której uczeń może się nie przygotować,
zgłaszając ten fakt przed lekcją nauczycielowi i nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji. Wykorzystanie
przez ucznia tej możliwości zostanie odnotowane w dzienniku lekcyjnym poprzez wpis „ np.”
b) kolejne nie przygotowanie do lekcji odnotowane będzie za pomocą znaku „-„. Dwa „minusy” skutkują oceną
niedostateczną.
c) aktywność na lekcjach będzie nagradzana znakiem “+” . Ustala się następujące zasady przełożenia znaków
“+” na oceny: j. polski i matematyka : + + + + + bdb + + + db inne przedmioty : + + + bdb + + db
9. Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego oceniania. Ilość ocen jest zależna od tygodniowej liczby
godzin danego przedmiotu. W szkole obowiązuje następujący przelicznik:
a) 1 godz. min . 3 oceny
b) 2 godz. min. 4 oceny
c) 3 godz. min. 5 ocen
d) 4 godz. i więcej min. 6 ocen.
10. Postępy uczniów w nauce kontrolowane są m.in. poprzez : pisemne prace kontrolne , sprawdziany ,
"kartkówki". Kartkówek z ostatniej lekcji nie zapowiada się, natomiast o "kartkówkach" z dwóch bądź trzech
ostatnich lekcji informuje się uczniów.
11. Pisemne sprawdziany odbywać się będą zgodnie z wymaganiami programu nauczania każdego przedmiotu .
12. Prace klasowe i sprawdziany zapowiada się z tygodniowym wyprzedzeniem.
13. Uczniowie mogą pisać tylko jeden sprawdzian w ciągu dnia.
14. Maksymalnie uczeń może pisać trzy pisemne prace klasowe lub trzy sprawdziany w tygodniu i sześć
kartkówek, nie więcej niż dwie kartkówki w jednym dniu.
15. Uczeń ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu lub pracy klasowej, jeżeli zgłosi chęć
w obecności klasy, w czasie lekcji dotyczącej omówienia sprawdzianu lub pracy klasowej. Do ponownego
sprawdzianu lub pracy klasowej uczeń przystępuje nie później niż 7 dni od oddania prac, w godzinach
ustalonych przez nauczyciela. Termin poprawy ustalony przez nauczyciela jest ostateczny i wynik poprawy
sprawdzianu lub pracy klasowej jest również ostateczny.
16. Nauczyciel jest zobowiązany do oddania sprawdzonej pracy klasowej lub sprawdzianu w ciągu dwóch
tygodni, a "kartkówki" w ciągu pięciu dni.
17. W przypadku choroby uczeń może pisać sprawdzian w ciągu 2 tygodni po powrocie do szkoły w terminie
uzgodnionym z nauczycielem.

18. Uczeń ma prawo uzyskać od nauczyciela pomoc w nadrobieniu zaległości.
19. Brak oceny z któregoś sprawdzianu jest traktowany przy klasyfikacji semestralnej /rocznej/ jako ocena
niedostateczna.
20. Dla sprawdzianów pisemnych ustala się następujące zasady :
- od 35 % poprawnych odpowiedzi – ocena dopuszczająca
- od 55 % poprawnych odpowiedzi – ocena dostateczna
- od 75 % poprawnych odpowiedzi – ocena dobra
- od 90 % poprawnych odpowiedzi – ocena bardzo dobra.
21. Klasyfikowanie śródroczne (semestralne) uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, na
dziesięć dni przed zakończeniem pierwszego semestru, a końcoworoczne dziesięć dni przed zakończeniem roku
szkolnego.
22. O przewidywanych ocenach semestralnych /rocznych/ niedostatecznych informuje nauczyciel przedmiotu
rodziców /opiekunów/ uczniów na miesiąc przed wystawieniem tychże ocen, o pozostałych ocenach dwa
tygodnie przed ich wystawieniem.
23. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna, końcoworoczna może być zmieniona tylko
w wyniku egzaminu poprawkowego .
24. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
25. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzi się, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia
uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w semestrze programowo wyższym, szkoła, w miarę
możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
7.3 OCENIANIE ZACHOWANIA
§ 51
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
c) dbałość o honor i tradycje szkoły;
d) dbałość o piękno mowy ojczystej;
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
g) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, ustala się według następującej skali:
1) wzorowe,
2) bardzo dobre,
3) dobre,
4) poprawne,
5) nieodpowiednie,

6) naganne.
3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem § 53 ust.18.
7.4 KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA
A. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:
1. wykonywanie poleceń
Oczekiwania: uczeń wykonuje polecenia nauczycieli.Wyrażenia oceniające:
1. uczeń odmawia wykonania poleceń nauczycieli i personelu szkoły – naganne;
2. zdarza się, że uczeń odmawia wykonania polecenia nauczycieli i personelu - nieodpowiednie;
3. uczeń wykonuje polecenia nauczycieli i personelu – poprawne;
4. uczeń chętnie wykonuje polecenia nauczycieli i personelu – dobre;
5. uczeń zawsze wykonuje polecenia nauczyciela i personelu - bardzo dobry;
2. wkład pracy w poszerzanie wiedzy i umiejętności Oczekiwania: uczeń wykazuje wysoką aktywność w
zdobywaniu wiedzy Wyrażenia oceniające:
6. uczeń nie wykazuje aktywności w poszerzaniu wiedzy i umiejętności- naganne;
7. uczeń osiąga wyniki w nauce poniżej swoich możliwości- nieodpowiednie;
8. uczeń osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości- poprawne;
9. uczeń czasami wykazuje większą aktywność w zdobywaniu wiedzy- dobre;
10. uczeń często wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy- bardzo dobre;
11. uczeń rozwija swoje zainteresowania w szkolnych kołach ( min. 80% obecności)- bardzo dobre;
12. uczeń zawsze wykazuje wysoką aktywność w zdobywaniu wiedzy- wzorowe
3. przygotowanie do zajęć Oczekiwania: uczeń zawsze jest przygotowany do zajęć Wyrażenia oceniające:
13. uczeń nie przygotowuje się do zajęć( nie odrabia zadań domowych, nie przynosi zeszytu, podręcznika,
ćwiczeń lub innych potrzebnych do lekcji materiałów i nie opanowuje przerobionej partii materiału na miarę
swoich możliwości)- naganne;
14. uczeń często nie jest przygotowany do zajęć - nieodpowiednie;
15. zdarza się, że uczeń nie jest przygotowany do zajęć - poprawne;
16 uczeń zawsze jest przygotowany do zajęć –dobre;
17. uczeń zawsze jest przygotowany do zajęć i czasem przynosi dodatkowe materiały - bardzo dobre;
18. uczeń zawsze jest przygotowany do zajęć i często przynosi dodatkowe materiały - wzorowe.
4. punktualność Oczekiwania: uczeń jest punktualny Wyrażenia oceniające:
19. uczeń notorycznie i umyślnie spóźnia się na lekcje-naganne;
20. uczeń często spóźnia się na lekcje- nieodpowiednie;

21. uczeń sporadycznie spóźnia się na lekcje - poprawne
22. uczeń nie spóźnia się na lekcje - bardzo dobre.
5. frekwencja Oczekiwania: uczeń ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności Wyrażenia oceniające:
23. uczeń unika wybranych zajęć, ucieka z zajęć, odłącza się od grupy ( np. podczas zajęć świetlicowych, wyjść
poza budynek szkolny), samowolnie opuszcza teren szkolny – naganne;
24. uczeń ma większość nieobecności nieusprawiedliwionych-nieodpowiednie;
25. uczeń ma kilkanaście nieusprawiedliwionych nieobecności- poprawne;
26. uczeń ma kilka nieusprawiedliwionych nieobecności-dobre;
27. uczeń ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności-wzorowe.
(Rodzice mają obowiązek pisemnie usprawiedliwić nieobecność dziecka w terminie do siedmiu dni. Uczeń
może być zwolniony z wybranych zajęć edukacyjnych tylko i wyłącznie na osobistą lub pisemną prośbę
rodzica).
B. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:
1. poszanowanie mienia szkoły Oczekiwania: uczeń dba o mienie szkoły, kolegów i społeczne Wyrażenia
oceniające:
1. uczeń niszczy mienie szkolne, kolegów i społeczne- naganne (zwrot kosztów naprawy zniszczonego mienia);
2. uczeń dba o mienie szkolne, kolegów i społeczne- poprawne;
3. uczeń dba o mienie szkoły, kolegów, społeczne i zawsze zwraca na to uwagę innym- bardzo dobre.
2. dbałość o czystość i estetykę wyglądu własnego i otoczenia Oczekiwania: uczeń dba o czystość i estetykę
własną, klasy i najbliższego otoczenie Wyrażenia oceniające;
4. uczeń nie dba o otoczenie, ład i porządek (zaśmieca) , ubiera się w niezgodny z regulaminem strój codzienny
- naganne;
5. uczeń często nie dba o ład, porządek i często ma niezgodny z regulaminem strój codzienny- nieodpowiednie;
6. zdarza się, że uczeń nie dba o porządek w otoczeniu, wygląd zewnętrzny- poprawne;
7. uczeń dba o estetykę, ład i porządek w otoczeniu, wygląd zewnętrzny - dobre;
8. uczeń zawsze dba o ład, porządek w otoczeniu o czystość i estetykę własnego wyglądu - bardzo dobre;
9. zawsze dba o ład, porządek w otoczeniu o czystość i estetykę własnego wyglądu i z własnej inicjatywy
podnosi estetykę klasy i szkoły - wzorowe
(Strój codzienny i odświętny ucznia niezgodny z regulaminem szkoły : ubiór obnażający ciało, kolorowe bluzki
na uroczystościach szkolnych, koszulki z napisami, emblematami uznawanymi za obraźliwe, itp., makijaż,
malowane paznokcie, farbowane, nadmiernie żelowane, lakierowane włosy, u chłopców długie (nieestetyczne)
włosy, ogolone głowy, nakrycie głowy, szaliki klubów sportowych, obuwie inne niż tekstylne, zbyt duże i zbyt
długie kolczyki, w innych miejscach niż uszy (u chłopców kolczyki są niedopuszczalne). Dopuszcza się
stosowanie bezbarwnej pomadki ochronnej oraz bezbarwnego lakieru do paznokci) .
C. Dbałość o honor i tradycje szkoły:
1. udział w uroczystościach szkolnych Oczekiwania: bierze udział w uroczystościach szkolnych Wyrażenia
oceniające:
1. uczeń odmawia udziału w uroczystościach szkolnych lub przeszkadza podczas trwania akademii, a także w
trakcie ich przygotowania- naganne;

2. uczeń wyraził zgodę na udział w akademii jednak lekceważy udział w próbach, opóźnia przygotowanienieodpowiednie;
3. uczeń nie jest zainteresowany organizowanymi w szkole uroczystościami- poprawne;
4. uczeń jest zainteresowany organizowaną uroczystością , wykazuje niewielką pomoc-dobre;
5. uczeń włącza się do przygotowania uroczystości( wykonanie dekoracji, śpiew w chórze, niewielkie role)bardzo dobre;
6. uczeń często uczestniczy w uroczystościach szkolnych - wzorowe.
2. inicjatywa na rzecz klasy, szkoły i środowiska Oczekiwania: uczeń aktywnie uczestniczy w życiu
środowiska, szkoły, klasy Wyrażenia oceniające:
7. uczeń nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków (np. dyżurnego klasowego, szkolnego, pełnionej
funkcji w samorządzie klasowym czy szkolnym)- naganne;
8. uczeń nagminnie krytykuje i neguje wszelkie akcje prowadzone w szkole, oraz utrudnia ich przeprowadzenie
–naganne;
9. uczeń często utrudnia przeprowadzanie akcji na rzecz klasy, szkoły, środowiska- nieodpowiednie;
10. uczeń nie utrudnia przeprowadzanych akcji- poprawne;
11. uczeń jest zainteresowany przeprowadzanymi akcjami na rzecz klasy, szkoły, środowiska- dobre;
12. uczeń często uczestniczy w przeprowadzanych akcjach na rzecz klasy, szkoły, środowiska-bardzo dobre;
13. uczeń aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, klasy, przejawia inicjatywę- wzorowe.
14. uczeń rozwija swoje zainteresowania poza szkołą, osiąga sukcesy – wzorowe.
(Np. pisze artykuły z własnej inicjatywy do gazetek wydawanych w szkole, redaguje gazetki, rozprowadza je,
opracowuje scenariusze uroczystości, , dba o wystrój szkoły , jej otoczenie, z własnej inicjatywy organizuje
pomoc koleżeńską w klasie).
3. działalność w organizacjach w szkole Oczekiwania: uczeń aktywnie działa w organizacjach szkolnych
Wyrażenia oceniające:
15. uczeń aktywnie działa w organizacjach szkolnych –wzorowe;
16. uczeń aktywnie współpracuje z opiekunem gimnazjalnej biblioteki- wzorowe.
4. udział w konkursach, zawodach Oczekiwania: bierze udział w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych
konkursach, zawodach i osiąga sukcesy Wyrażenia oceniające:
17. uczeń bierze udział w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych konkursach, zawodach- bardzo dobre;
18 . uczeń bierze udział w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych konkursach, zawodach i osiąga sukcesy –
wzorowe.
D. Dbałość o piękno mowy ojczystej:
1. kultura słowa, kultura bycia Oczekiwania: wykazuje kulturę osobistą w codziennych sytuacjach Wyrażenia
oceniające:
1. uczeń używa wulgarnych zwrotów wobec rówieśników i dorosłych- naganne;
2 uczniowi często zdarza się wygłaszać niegrzeczne komentarze pod adresem dorosłych i rówieśnikównaganne;
3. uczeń nie potrafi spokojnie wyrażać swoich opinii i poglądów- nieodpowiednie;

4. uczniowi sporadycznie zdarza się niegrzecznie zachować wobec rówieśników i dorosłych-poprawne;
5. uczeń potrafi spokojnie prezentować swoje racje- dobre;
6. uczeń właściwie zachowuje się w miejscach publicznych-dobre;
7. uczeń wykazuje się kulturą osobistą w codziennych sytuacjach- bardzo dobre;
8. uczeń swoim zachowaniem okazuje szacunek osobom, z którymi przebywa-bardzo dobre;
4. uczeń zawsze używa zwrotów grzecznościowych w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi- wzorowe.
E. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:
1. odpowiedzialność za zdrowie i życie innych, za bezpieczeństwo Oczekiwania: Uczeń troszczy się o zdrowie i
bezpieczeństwo swoje i innych Wyrażenia oceniające:
1. uczeń ma kontakt z narkotykami i innymi środkami odurzającymi -naganne;
2. uczeń pali papierosy-naganne;
3. uczeń pije alkohol-naganne;
4. uczeń reaguje agresją wobec rówieśników(np. bójki, zaczepki)- naganne;
5. uczeń nie przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole- nieodpowiednie;
6. uczeń stwarza sytuacje niebezpieczne dla siebie i innych- naganne;
7. uczeń zachęca rówieśników do stosowania używek i środków odurzających lub je rozprowadza- naganne;
8. uczeń wnosi na teren szkoły przedmioty zagrażające zdrowiu lub życiu innych- naganne;
9. zdarza się, że uczeń reaguje agresją wobec rówieśników- nieodpowiednie;
10. uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole- poprawne;
11. uczeń troszczy się o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych- bardzo dobre;
12. uczeń troszczy się o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych oraz reaguje na niebezpieczne sytuacjewzorowe.
F. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:
1. kultura współżycia i jej wpływ na grupę rówieśniczą Oczekiwania; kulturalnie zachowuje się w szkole i poza
nią Wyrażenia oceniające:
1. uczeń przynosi do szkoły przedmioty, substancje czy urządzenia, zagrażające bezpieczeństwu, zdrowiu i
łamiące dyscyplinę na lekcjach, przerwach- naganne
2. uczeń niekulturalnie zachowuje się na lekcjach, przerwach, wycieczkach, imprezach, wyjściach i wyjazdach
poza teren szkoły- naganne;
3. uczeń świadomie prowokuje innych do negatywnych zachowań- naganne;
4. uczeń często ulega negatywnym wpływom-naganne;
5. uczeń fałszuje dokumenty ( dopisuje oceny w dzienniku, podrabia podpisy rodziców bądź opiekunów,
przedstawia usprawiedliwienia napisane przez samego siebie lub kolegę, koleżankę-naganne;
6. uczeń używa telefonu komórkowego podczas zajęć mimo zakazu jego używania - naganne;
7. uczeń nie dotrzymuje obietnic i zobowiązań wobec wychowawcy i nauczycieli- nieodpowiednie;

8. uczeń zawsze przestrzega ustalonych wspólnie z wychowawcą reguł w grupie – dobre;
9. uczeń kulturalnie zachowuje się na lekcjach, przerwach, wycieczkach, imprezach, wyjściach i wyjazdach
poza teren szkoły- bardzo dobre;
10. uczeń potrafi cieszyć się z sukcesów własnych i innych-bardzo dobre;
11. uczeń pomaga często rówieśnikom przezwyciężać trudności- wzorowe;
G. Okazywanie szacunku innym osobom:
1. poszanowanie wolności i godności drugiego człowieka Oczekiwania: uczeń szanuje rówieśników i dorosłych
Wyrażenia oceniające:
1. uczeń wpływa demoralizująco na innych- naganne
2. uczeń nie okazuje szacunku osobom dorosłym-naganne;
3. uczeń niewłaściwie zachowuje się w miejscach publicznych- naganne;
4. uczniowi często zdarza się przywłaszczyć cudzą własność- naganne;
5. uczeń jest złośliwy i arogancki wobec rówieśników i dorosłych- naganne;
6. uczeń poniża rówieśników i dorosłych- naganne;
7. uczeń wyłudza pieniądze lub inne wartościowe przedmioty, handluje nimi- naganne;
8. uczeń szantażuje i zastrasza rówieśników- naganne;
9. uczniowi zdarzyło się przywłaszczenie cudzej własności- nieodpowiednie.
10. uczniowi zdarza się, że jest arogancki i złośliwy wobec dorosłych i rówieśników- nieodpowiednie;
11. uczeń szanuje rówieśników i dorosłych- poprawne;
12. uczeń szanuje rówieśników i dorosłych oraz reaguje na negatywne zachowania innych-wzorowe.
7.5 ZASADY USTALANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ ZACHOWANIA
Ocenę wzorową otrzymuje uczeń gdy: w pełni wywiązuje się z obowiązków ucznia (0 godzin
nieusprawiedliwionych, 0 spóźnień nieusprawiedliwionych, 0 ocen poprawnych, nieodpowiednich), aktywnie
uczestniczy w życiu klasy i szkoły, reprezentuje szkołę w środowisku, posiada wysoką kulturę osobistą,
wzorowy stosunek do osób dorosłych i rówieśników, wzorowo zachowuje się w rozmaitych sytuacjach w szkole
i poza nią, reaguje na zło aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, przejawia inicjatywę w organizowaniu życia
klasowego i szkolnego.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń gdy: nie ma godzin opuszczonych nieusprawiedliwionych, nie ma
spóźnień nieusprawiedliwionych, posiada 2 oceny poprawne, uczestniczy w życiu szkoły i klasy, cechuje się
wysoką kulturą osobistą, bardzo dobrym stosunkiem do osób dorosłych i rówieśników, bardzo dobrze
zachowuje się w rozmaitych sytuacjach w szkole i poza nią, reaguje na zło bierze udział w życiu szkoły,
wywiązuje się z nałożonych na niego obowiązków.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń gdy: ma maksymalnie 14 opuszczonych i nieusprawiedliwionych godzin, ma 2
spóźnienie nieusprawiedliwione, posiada 3 oceny poprawne, aktywnie uczestniczy w życiu klasy, cechuje go
właściwy stosunek do osób dorosłych i rówieśników, prawidłowo zachowuje się w różnych sytuacjach w szkole
i poza nią, uczestniczy w miarę możliwości w życiu szkoły.
Ocenę poprawną otrzymuje uczeń gdy: ma maksymalnie 20 godzin opuszczonych i nieusprawiedliwionych,
kilka spóźnień nieusprawiedliwionych, 2 oceny nieodpowiednie, uczestniczy w życiu klasy, cechuje go
właściwy stosunek do osób dorosłych i rówieśników, należycie wywiązuje się z przydzielonych zadań
klasowych, szkolnych, poprawnie zachowuje się w szkole i poza nią, nie używa wulgarnego słownictwa,
sporadycznie uczestniczy w życiu szkoły

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń gdy: ma maksymalnie 30 godzin opuszczonych i
nieusprawiedliwionych, kilkanaście spóźnień, 2 oceny naganne, nie uczestniczy w życiu klasy, cechuje go niska
kultura osobista , widoczny brak szacunku do osób dorosłych i rówieśników , nie uczestniczy w życiu szkoły.
Ocenę naganną otrzymuje uczeń gdy: ma powyżej 30 godzin opuszczonych i nieusprawiedliwionych, liczne
spóźnienia, liczne oceny naganne, wagary, ucieczki z lekcji, nie uczestniczy w życiu klasy, szkoły, posiada
lekceważący stosunek do osób dorosłych i rówieśników, arogancko zachowuje się wobec osób dorosłych,
koleżanek i kolegów, używa wulgarnego słownictwa, destrukcyjnie oddziałuje na innych uczniów.
§ 52
1. Zachowanie ucznia oceniane jest przez wychowawcę klasy na podstawie własnych spostrzeżeń i uwag innych
nauczycieli zapisanych w zeszycie uwag .
2. Ostateczną ocenę śródroczną i końcoworoczną zachowania ucznia ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu
opinii nauczycieli, uczniów danej klasy, samooceny ucznia, na tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej
klasyfikacyjnej.
3. Od oceny śródrocznej nie ma odwołania.
4. Odwołanie od oceny rocznej następuje w trybie § 62.
7.6 KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE
§ 53
1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
2. Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne polega na okresowym (rocznym) podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen
klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.
3. Klasyfikacja odbywa się dwa razy w roku szkolnym; semestralna – w styczniu, roczna – w czerwcu.
Szczegółowe terminy klasyfikacji ustala corocznie rada pedagogiczna biorąc pod uwagę termin ferii zimowych i
termin zakończenia roku szkolnego ustalany przez MEN.
4. Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej odbywa się według następującej zasady:
- klasyfikacyjne śródroczne - w tygodniu kończącym I semestr;
- klasyfikacyjne końcoworoczne – w tygodniu poprzedzającym zakończenie zajęć w danym roku.
5. O ustalonych ocenach klasyfikacyjnych nauczyciele zobowiązani są poinformować ucznia nie później niż 2
tygodnie dni przed planowanym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
6. Ostateczny termin wystawienia ocen przez nauczycieli upływa na pięć dni przed planowanym posiedzeniem
rady pedagogicznej.
7. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest
podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach
edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
8. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
9. Na pisemny wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów) nieklasyfikowanego z powodu
nieusprawiedliwionej nieobecności rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
10. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
- realizujący na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki ,
- spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się
„nieklasyfikowany”.
12. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z
zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem pkt. 14.
13. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem
pkt.14
14. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni
po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
15. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia są powiadamiani przez wychowawcę o przewidywanej ocenie
niedostatecznej śródrocznej lub rocznej z danych zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej ocenie
nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania w terminie 1 miesiąca przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej.
16. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w
wyniku egzaminu poprawkowego przeprowadzonego zgodnie z zasadami egzaminów poprawkowych.
17. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od
oceny niedostatecznej.
18. W przypadku uzyskania przez ucznia nagannej rocznej oceny zachowania po raz drugi, Rada Pedagogiczna
może podjąć uchwałę o niepromowaniu lub nieukończeniu gimnazjum przez ucznia. W przypadku uzyskania tej
oceny po raz trzeci uczeń powtarza klasę lub nie kończy gimnazjum.
19. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu
edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzamin u poprawkowego z
jedynych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem
nauczania i realizowane są w klasie programowo wyższej.
20. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia
uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości,
stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
22. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na którą składają się roczne oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne
wyższe od oceny niedostatecznej, a także ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.
23. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
7.7 OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI
POTRZEBAMI PSYCHOFIZYCZNYMI I EDUKACYJNYMI
§ 54
1. Na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej (publiczne i niepublicznej) nauczyciel jest
zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych
ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się,
uniemożliwiające sprostanie ogólnie przyjętym wymaganiom ( dotyczy uczniów z dysleksją, dysortografią,
dysgrafią, dyskalkulią, niedowidzących, niedosłyszących).
2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego

dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych następuje
na podstawie tego orzeczenia.
3. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim odbywa
się na zasadach określonych dla uczniów pełnosprawnych.
4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, informatyki, techniki, plastyki i muzyki w szczególności
bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze
specyfiki tych zajęć.
5.Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na pisemny wniosek
rodziców (prawnych opiekunów) dziecka na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia
ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
6. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na okres półrocza lub całego
roku szkolnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się „zwolniony/a”.
7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka
obcego, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
8. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo nauczania
indywidualnego zwolnienie z nauki drugiego języka może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
9. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".
10. Oceny bieżące dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym są ocenami
opisowymi i ustala je nauczyciel prowadzący na koniec każdego miesiąca nauki. Nawet niewielkie postępy
ucznia są wzmacniane pozytywnie, natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu.
11.Śródroczne i roczne oceny z zajęć edukacyjnych oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania
dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi i
polegają na podsumowaniu ich osiągnięć edukacyjnych z uwzględnieniem indywidualnego programu
edukacyjnego.
12. Rodzice dziecka lub nauczyciel uczący dziecko z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym w
porozumieniu z rodzicami kierując się dobrem ucznia mogą wystąpić z pisemnym wnioskiem do dyrekcji
szkoły o wydłużenie etapu kształcenia.
13. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy
programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi
opiekunami).
14. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna w porozumieniu z rodzicami
(prawnymi opiekunami) ucznia.
7.8 USTALENIE WARUNKÓW I SPOSOBU PRZEKAZYWANIA RODZICOM( PRAWNYM
OPIEKUNOM) INFORMACJI O POSTĘPACH I TRUDNOŚCIACH UCZNIA W NAUCE
§ 55
1. Na pierwszym spotkaniu informacyjnym z rodzicami wychowawca podaje terminy spotkań informacyjnych,
wywiadówek i możliwościach indywidualnych spotkań z nauczycielami, przewidzianych w bieżącym roku
szkolnym. Nauczyciele nie mają obowiązku udzielania informacji o postępach ucznia w nauce w czasie poza
ustalonymi terminami.
2. W wyjątkowych sytuacjach, lub w przypadku kiedy rodzice nie zjawiają się w szkole z własnej inicjatywy na
spotkaniach wyznaczonych , wychowawca lub nauczyciel prowadzący konkretne zajęcia edukacyjne kieruje

pisemna prośbę w dzienniczku lub zeszycie ucznia o kontakt z wychowawca lub nauczycielem przedmiotu.
3. Nauczyciele na bieżąco informują rodziców o postępach ich dzieci w nauce przez systematyczne wpisywanie
ocen do dzienniczków lub zeszytów przedmiotowych oraz w czasie spotkań informacyjnych,
4. Rodzice mają obowiązek podpisywania wpisywanych ocen , również przewidywanych ocen klasyfikacyjnych
śródrocznych i rocznych),
5. W przypadku braku podpisów, który to brak nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne powinien
odnotować w dzienniku w rubryce „ Uwagi o uczniach" rodzice nie mają prawa zgłaszać zastrzeżeń, co do
śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych,
6. Uczniowie maja obowiązek systematycznego noszenia dzienniczków i okazywania ich na każde żądanie
nauczyciela. Każdorazowy brak dzienniczka powinien być odnotowany przez nauczyciela prowadzącego lub
wychowawcę na końcu dziennika klasy , do której uczęszcza uczeń , w rubryce „ Uwagi o uczniach” lub w
zeszycie uwag klasowych,
7. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek systematycznego sprawdzania dzienniczka ucznia i
podpisywania zawartych w nich informacji . W przypadku braku podpisu pod informacjami przekazanymi przez
wychowawcę lub innych nauczycieli , nauczyciel ma obowiązek odnotować to w dzienniku klasy w rubryce
„ Uwagi o uczniach” lub w dzienniczku ucznia ,
8. W przypadku braku podpisów pod uwagami i informacjami w dzienniczku rodzice nie mają prawa wnosić
roszczeń co do przewidywanej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub zachowania w zależności czego
te informacje dotyczą.
9. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek , za pośrednictwem wychowawcy poinformować
rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej niedostatecznej na miesiąc
przed przewidywanym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
10. Wychowawcy , za pośrednictwem ucznia, przekazują rodzicom informację pisemną o grożących mu
ocenach klasyfikacyjnych niedostatecznych śródrocznych i rocznych. W przypadku niemożności dostarczenia
informacji za pośrednictwem ucznia , należy informację wysłać za pośrednictwem poczty, za poświadczeniem
jej odbioru.
11. Rodzice mają obowiązek zwrócić podpisaną przez nich informację, najpóźniej w ciągu tygodnia od jej
przekazania przez nauczyciela. Za brak informacji zwrotnej odpowiadają rodzice.
12. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne mają obowiązek poinformować rodziców o
przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej przez wpisanie tej oceny do dzienniczka lub
zeszytu przedmiotowego.
13.Rodzice mają obowiązek podpisać w/w ocenę.
7.9 EGZAMINY KLASYFIKACYJNE
§ 56
1. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4) Egzamin klasyfikacji śródrocznej przeprowadza się nie później niż do końca lutego.
5) Egzamin klasyfikacji rocznej przeprowadza się przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
6. W skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny wchodzą:
1) nauczyciel danych zajęć edukacyjnych,

2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych, wskazany przez dyrektora szkoły,
3) w czasie egzaminu mogą być obecni rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
7. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza
ocen ucznia.
8.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast
oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".
9.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem
§57 ust.1 i §58.
10.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem §58.
11.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, w ostatnim
tygodniu sierpnia.
7.10 EGZAMINY POPRAWKOWE
§ 57
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może
wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki,
muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma
przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły lub wicedyrektor - jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę
lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako
osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół. Do protokołu dołącza się pisemne
prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen
ucznia.
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.
8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i
powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust.9
9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego
etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z

jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są,
zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
7.11 TRYB ODWOŁAWCZY OD ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ
§ 58
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,
że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej
oceny. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie do 7 dni od zakończeniu zajęć dydaktycznowychowawczych. Wniosek powinien wskazywać, które przepisy prawa przy wystawianiu rocznych ocen
zostały wystawione z naruszeniem prawa.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do
przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego określonego w rozdziale 7.14.
3. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia,
3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
4. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę
lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego
nauczyciela;
5. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) nie później niż do 3
dni od wniesienia podania.
6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może
przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna.
8. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
7.12 REALIZACJA PLANÓW NAPRAWCZYCH
§ 59
1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono , że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia może
uniemożliwić lub istotnie utrudnić kontynuowanie nauki lub promocję do następnej klasy programowo wyższej
nauczyciel powinien stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.
a) Nauczyciel poddaje analizie dokonania ucznia i na tej podstawie w terminie 2 tygodni od klasyfikacji
sporządza wspólnie z pedagogiem szkolnym plan naprawczy uwzględniający możliwości i ewentualne deficyty
rozwojowe ucznia.
b) Plan naprawczy zawiera diagnozę niepowodzeń szkolnych oraz wskazówki do dalszej pracy , która umożliwi
uzupełnienie bądź minimalizację braków .
c) Plan naprawczy może również obejmować :
- zestaw zadań , ćwiczeń , jakie uczeń powinien wykonać aby nabyć niezbędnie umiejętności ,
- zakres materiału poznawczego , jaki warunkuje dalszy proces kształcenia,
- wykaz prac , których nie wykonał w trakcie semestru , a których wykonanie jest istotne dla dalszej nauki,

- wykaz lektur, jakie powinien przeczytać,
- zobowiązanie do uczęszczania na organizowane przez szkołę zajęcia wyrównawcze,
d) Sporządzony przez pedagoga szkolnego plan naprawczy jest elementem kontraktu podpisywanego przez 3
strony : nauczyciela , ucznia i jego rodzica ( prawnego opiekuna),
e) W kontrakcie określony zostaje termin wywiązania się przez każdą ze stron z wzajemnych zobowiązań :
- uczeń zobowiązuje się do wypełniania warunków kontraktu i prezentacji poczynionych zgodnie z planem
naprawczym postępów,
- rodzic zobowiązuje się do wspierania swego dziecka w określonych planem pracach
( np.: zaopatrzenie w niezbędne lektury, atlas, śpiewniki, materiały do wykonywania zadań, itp.)
- nauczyciel zobowiązuje się do terminowej oceny pracy ucznia i stworzenia sytuacji umożliwiających poprawę
oceny ze specyfiką przedmiotu.
f) We wskazanym w kontrakcie terminie nauczyciel ma obowiązek poinformować ucznia i jego rodziców o
efektach pracy ucznia, a w przypadku nie wywiązania się z kontraktu o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczna
na koniec roku szkolnego.
g) Określony w kontrakcie termin poinformowania ucznia i jego rodziców o końcowych efektach pracy ucznia
nie może być późniejszy niż 2 tygodnie od planowanej klasyfikacji.
h) Informacja o efektach pracy ucznia, ewentualnie o nie wywiązaniu się z kontraktu i zagrożeniu oceną
niedostateczną na koniec roku , zostaje zamieszczona w kontrakcie, potwierdzona podpisem rodzica i dołączona
arkusza ocen ucznia .
i) W przypadku, jeśli rodzic (prawny opiekun) nie stawia się w szkole w uzgodnionych terminach, podpis
rodzica nie jest wymagany. Natomiast nauczyciel powinien zamieścić adnotację, że rodzic nie stawił się w
uzgodnionym terminie w celu uzyskania informacji o postępach ucznia lub ich braku.
j) Nauczyciel ma obowiązek informować ucznia, którego dotyczy plan naprawczy , na forum klasy , o ocenie
wywiązywania się ze zleconych mu zadań i przewidywanej dla niego ocenie klasyfikacyjnej rocznej.
7.13 WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA OCEN WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE
§ 60
1. Uczeń i jego rodzice mają prawo do informacji na temat przewidywanej oceny klasyfikacyjnej rocznej oraz
przewidywanej rocznej oceny zachowania.
2. O uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
może ubiegać się każdy uczeń, dla którego ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu
klasyfikacyjnego roczna ocena z zajęć edukacyjnych jest wyższa od niedostatecznej z zastrzeżeniem § 64 ust.1 i
2.
3. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani do wpisania (ołówkiem w
wyznaczonej rubryce) do dziennika, na miesiąc przed terminem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej,
przewidywane oceny roczne oraz poinformować o nich uczniów i wychowawcę klasy.
4. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne obowiązkowe i nadobowiązkowe są zobowiązani do
poinformowania ucznia, na miesiąc przed terminem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej, na forum klasy o
przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej rocznej z danych zajęć edukacyjnych oraz o tym co powinien zrobić, aby
uzyskać wyższą niż przewidywana ocenę roczną.
5.Uzyskanie wyższej niż przewidywana ocena roczna jest możliwe tylko wtedy, jeśli nauczyciel ma podstawy
do wystawienia wyższej oceny rocznej na podstawie oceniania bieżącego .
6.W czasie spotkań indywidualnych rodzice (prawni opiekunowie) zainteresowani uzyskaniem przez ucznia

wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub zachowania mają prawo uzyskać
ustną informację od nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne lub wychowawcy ( dot. zachowania), jakie
warunki uczeń musi spełnić, aby taką ocenę uzyskać.
7.Uczeń w klasyfikacji rocznej zajęć edukacyjnych, może otrzymać ocenę klasyfikacyjną maksymalnie o jeden
stopień wyższą od przewidywanej. Nie dotyczy to oceny celującej.
8. Uczeń w klasyfikacji rocznej zachowania może otrzymać ocenę klasyfikacyjną roczną zachowania
maksymalnie o jeden stopień wyższą od przewidywanej. Nie dotyczy to oceny wzorowej, na którą uczeń
pracuje przez cały rok.
9.W przypadku jeśli od chwili wpisania ocen klasyfikacyjnych rocznych do momentu wystawiania (ustalania)
ocen klasyfikacyjnych rocznych z zajęć edukacyjnych wyniki uzyskiwane przez ucznia wyraźnie się obniżą,
może on otrzymać ocenę klasyfikacyjną roczną niższą od przewidywanej.
10.Rodzice są na bieżąco informowani o postępach w nauce oraz zachowaniu ucznia za pomocą
systematycznych wpisów do dzienniczka (tabeli ocen w zeszycie) oraz do dziennika.
11.W przypadku, gdy od momentu poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych
ocenach klasyfikacyjnych rocznych, zachowanie ucznia wyraźnie się pogorszy, może on otrzymać ocenę
klasyfikacyjną niższą od przewidywanej.
12. Jeśli uczeń nie wywiązuje się z zadań mających na celu uzyskanie oceny wyższej niż przewidywana ocena
klasyfikacyjna roczna z zajęć edukacyjnych, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne informuje o tym
wychowawcę przez wpis w dzienniku w rubryce „Uwagi o uczniach” oraz rodziców (prawnych opiekunów)
przez wpis w dzienniczku (lub tabeli ocen w zeszycie). Dotyczy to tylko tych uczniów lub ich rodziców, którzy
są zainteresowani uzyskaniem oceny wyższej niż przewidywana.
13.Ostateczną decyzję dotyczącą rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania podejmuje wychowawca po
zasięgnięciu opinii ucznia, klasy i innych nauczycieli. Jeśli wychowawca, klasa lub inni nauczyciele zdecydują,
że uczeń nie wywiązuje się z zadań mających na celu uzyskanie wyższej niż przewidywana oceny
klasyfikacyjnej rocznej, uczeń otrzymuje przewidywaną ocenę klasyfikacyjną roczną.
14. Rodzice są informowani ustnie o tym, czy uczeń zrealizował warunki uzyskania wyższej niż przewidywana
ocena klasyfikacyjna roczna w czasie indywidualnych spotkań z nauczycielami (maj/ czerwiec), w przypadku
oceny z zajęć edukacyjnych przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia , w przypadku oceny z zachowania
przez wychowawcę.
15. O przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych rocznych rodzice zostają pisemnie powiadomieni na co
najmniej 2 tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej na zebraniach klasowych ( koniec
maja/pierwsze dni czerwca ) , potwierdzając ten fakt podpisem na liście obecności.
16. W przypadku , jeśli rodzice ucznia nie skontaktują się z wychowawcą w celu uzyskania informacji o
przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, nie będą mieli prawa zgłaszać zastrzeżeń w sprawie tych
ocen.
7.14 EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY
§ 61
1. Egzamin sprawdzający przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
2. W skład komisji wchodzą:
- dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego nauczyciel– jako przewodniczący,
- nauczyciel prowadzący dane zajęcia,
- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia,

- wychowawca klasy.
3. W egzaminie sprawdzającym może uczestniczyć bez prawa głosu:
- przedstawiciel Rady Rodziców na wniosek ucznia,
- doradca metodyczny na wniosek nauczyciela.
4. Egzamin na formę pisemną i ustną. W części pisemnej uczeń rozwiązuje przygotowany test. Czas
rozwiązania testu – 45min. W części ustnej odpowiada na 5 spośród 15 przygotowanych pytań . Czas trwania
odpowiedzi – 30 min.
5. Aby uzyskać ocenę wyższą niż przewidywana, uczeń musi z każdej z części (pisemnej i ustnej) uzyskać co
najmniej 90% poprawnych odpowiedzi przewidzianych wymaganiami edukacyjnymi na ocenę, o którą się
ubiega.
6. Komisja na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego może:
- podwyższyć stopień – w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu,
- pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela – w przypadku negatywnego wyniku egzaminu.
7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej
wcześniej oceny i jest ona ostateczna.
8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:
- skład komisji,
- termin egzaminu sprawdzającego,
- zadania egzaminacyjne,
- pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach,
- wynik egzaminu oraz ustaloną ocenę.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
§ 62
1. O uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania może ubiegać się każdy
uczeń, który spełnia , zdaniem ucznia lub jego rodziców(prawnych opiekunów), wszystkie warunki na daną
ocenę, określone w wymaganiach na poszczególne oceny z zachowania zawarte w WSO.
2. Po zapoznaniu się z projektem oceny z zachowania uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo
zgłosić, za pośrednictwem wychowawcy, do dyrektora pisemny wniosek z prośbą o odwołanie od projektu
oceny zachowania, w terminie co najmniej 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
3. Odwołanie od oceny powinno być umotywowane i zawierać elementy samooceny ucznia z własną
propozycją oceny, o którą uczeń się ubiega. Dyrektor prosi wówczas o opinię samorządu klasowego i
szkolnego. Ocena nie może zostać podwyższona więcej niż o jeden stopień.
4. Dyrektor szkoły po rozpoznaniu sprawy może:
- oddalić odwołanie pisemnie uzasadniając swoją decyzję;
- powołać komisję w składzie: dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego nauczyciel jako przewodniczący

komisji, wychowawca klasy, przedstawiciel samorządu szkolnego, przedstawiciel samorządu klasowego.
5. Ocenę z zachowania ustala się w drodze głosowania, większością głosów; w przypadku równej ilości głosów
ustalona wcześniej ocena nie ulega zmianie.
6. Ocena jest ostateczna z zastrzeżeniem § 58 ust.1.
7. Komisja sporządza protokół, w którym podaje się informacje o składzie komisji, terminie posiedzenia
komisji, wyniku głosowania, ustalonej ocenie zachowania wraz z uzasadnieniem.
7.15 PROMOWANIE I NAGRADZANIE
§ 63
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych , określonych w szkolnym planie nauczania , uzyska roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od
oceny niedostatecznej.
2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co
najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania , otrzymuje promocję do klasy programowo
wyższej, z wyróżnieniem z zastrzeżeniem ustępu 2a.
2a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o
której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych
celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
4. Nagrodę za wyniki w nauce otrzymują uczniowie klas I-III, którzy w wyniku końcoworocznej klasyfikacji
uzyskali z zajęć edukacyjnych, na które uczęszczali oraz religii lub etyki, średnią ocen co najmniej 4,5 oraz co
najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
5. Nagrodę za wyniki w nauce za I semestr otrzymują uczniowie klas I-III, którzy w wyniku klasyfikacji
semestralnej uzyskali z zajęć edukacyjnych, na które uczęszczali oraz religii lub etyki,średnią ocen powyżej 5,0
oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania .
6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo
wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 54 ust.1, 2, 6.
7. Ucznia z upośledzenie umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy
programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu z rodzicami (prawnymi
opiekunami).
7.16 UKOŃCZENIE SZKOŁY
§ 64
1. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne
oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach
programowo niższych , uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do
egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w klasie trzeciej, z zastrzeżeniem § 53 ust.19.
2. W trzeciej klasie gimnazjum Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzamin obejmujący:
a) umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych określonych w standardach wymagań
ustalonych odrębnymi przepisami.
b) umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych określonych w
standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami.
3. Egzamin gimnazjalny ma powszechny i obowiązkowy charakter i jest przeprowadzany w terminie ustalonym

przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
4. Procedury, warunki, tryb i sposób odbywania egzaminu oraz rodzaj dokumentacji określają odrębne przepisy.
5. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub
odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym terminie albo przerwał egzamin, przystępuje do egzaminu
gimnazjalnego w terminie dodatkowym ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia
20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
6. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do 20 sierpnia danego roku, powtarza
ostatnią klasę oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w roku następnym, z zastrzeżeniem ust.7.
7. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu
gimnazjalnego w terminie do 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany
wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego.
Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
8. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem , jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych
zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania z
zastrzeżeniem ust.8a.
8a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o
której mowa w ust. 8, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
9. O ukończeniu gimnazjum przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna w porozumieniu z
rodzicami ( prawnymi opiekunami).
7.17 EWALUACJA
§ 65
Ewaluacja WSO dokonywana jest w trakcie każdego roku szkolnego z uwzględnieniem opinii uczniów,
rodziców i nauczycieli. Pozwoli ona na sformułowanie sądów, weryfikację dotychczasowych działań i podjęcie
decyzji o wprowadzeniu ewentualnych zmian.
8.1 TRYB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZENIA PRAW UCZNIA
§ 66
1.Uczeń (lub w jego imieniu rodzic, prawny opiekun) może dochodzić swoich praw, gdy zostały one naruszone
w relacji nauczyciel (pracownik szkoły) - uczeń, uczeń- uczeń.
2.O drobnych przypadkach naruszania praw ucznia gimnazjalista informuje wychowawcę klasy, licząc na jego
interwencję.
3. W razie powtarzających się przypadków naruszania praw ucznia gimnazjalista (lub jego rodzic, prawny
opiekun) może złożyć skargę do rzecznika praw ucznia lub zwrócić się do niego o pomoc w konflikcie.
4. Rzecznik praw ucznia działa w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim.
§ 67
1. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:
a) zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
b) podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,
c) skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu,

d) w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
e) ostateczną decyzję o sposobie rozwiązywania konfliktu podejmuje dyrektor.
2. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:
a) zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
b) podjęcie mediacji ze stronami,
c) zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,
d) wystąpienie do dyrektora o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 68
Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 69
1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej gimnazjum określają odrębne przepisy.
§ 70
Gimnazjum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.
§ 71.
1. Zmiany do statutu wprowadza Rada Pedagogiczna i przedstawia je do uchwalenia Radzie Gimnazjum. Rada
Gimnazjum przesyła zmiany w statucie do wiadomości i opinii pozytywnej organu prowadzącego i organu
nadzoru pedagogicznego.
2. Jeżeli Rada Gimnazjum nie została powołana, zmiany zatwierdza Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii
Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
§ 72.
Rada Pedagogiczna upoważnia Dyrektora Gimnazjum, aby po dwóch krótkich nowelizacjach lub jednej
obszerniejszej nowelizacji statutu, dokonywał jego opublikowania w formie tekstu jednolitego.
§ 73.
1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej.
2. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie jego nadania.
3. Uchyla się z dniem 1 września 2009 r. dotychczas obowiązujący Statut Gimnazjum .
4. W sprawach nie ujętych w Statucie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Niniejszy statut obowiązuje od dnia 1 września 2009 roku.

