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DZIAŁ IX.  Publiczne Gimnazjum im Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Leśnej 

   Podlaskiej. 

 

 

Rozdział 1  Nazwa 

 

§ 135 

 

 Nazwa szkoły brzmi: Zespół Placówek Oświatowych Publiczne Gimnazjum im Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego w Leśnej Podlaskiej. 

 Organem prowadzącym jest Wójt Gminy Leśna Podlaska. 

 Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Lublinie. 

 Obszarem obowiązkowej działalności Gimnazjum jest Gmina Leśna Podlaska. 

 Siedzibą Gimnazjum jest Leśna Podlaska ul.Bialska nr 25. 

 

§ 136 

 

1. Cykl kształcenia trwa 3 lata. 

2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 

3. Pierwszy semestr  kończy się w styczniu, a drugi  w czerwcu danego roku szkolnego. 

4. Klasyfikacja śródroczna odbywa się na 7 dni przed zakończeniem pierwszego semestru. 

5. Klasyfikacja roczna odbywa się  na 7 dni przed zakończeniem roku szkolnego. 

 

 

 

Rozdział 2  Cele i Zadania Gimnazjum 

 

§ 137 

 

1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty z dnia                       

7 września 1991r.  oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

1a. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:  

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

kształcenia ogólnego, 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:  

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

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,  

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

nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;  

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;  

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.  

1b. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne 

z religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie. 

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

organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

1d. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1a i 1b zajęcia edukacyjne.  

2. Wspiera rozwój ucznia kształcąc jego samodzielność intelektualną i umożliwiając dokonanie 

wyborów edukacyjnych odpowiednio do jego uzdolnień i osiągnięć, a w szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia Gimnazjum poprzez: 
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a) atrakcyjny i nowatorski proces nauczania, 

b) udział w zajęciach dodatkowych 

2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub 

wykonywania wybranego zawodu poprzez: 

a) doradztwo zawodowe 

b) współpracę z różnymi instytucjami wspierającymi doradztwo zawodowe 

c) uchylony 

3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w 

ustawie stosownie do warunków Gimnazjum i wieku ucznia poprzez: 

a) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów Gimnazjum, 

b) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów, 

c) realizowanie Programu Wychowawczego Szkoły,  Szkolnego  Programu Profilaktyki 

i Szkolnego programu Doradztwa Zawodowego  

d) pozyskiwanie do współtworzenia atmosfery wychowawczej organizacji 

młodzieżowych. 

4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez: 

a) zawieranie stosownych ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych .”wypadków, 

b) organizowanie zajęć świetlicowych 

c) umożliwienie spożywania posiłków, w tym bezpłatnych dla uczniów z rodzin 

ubogich, 

d) stosowanie systemu zapomóg i stypendiów, 

e) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

f) prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej, 

g) pełnienie dyżurów nauczycielskich 

h) uchylony 

3. Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej na podstawie diagnozy dokonanej 

przez nauczycieli oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną                           

 

Rozdział 2a               Udzielanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

§ 137a 

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu                            

i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz 

rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających                          

w szczególności: 

1) z niepełnosprawności, 

2) z niedostosowania społecznego, 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym 

4) ze szczególnych uzdolnień, 

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się, 

6) z zaburzeń komunikacji językowej, 

7) z choroby przewlekłej, 

8) z sytuacji kryzysowych i traumatycznych, 

9) z niepowodzeń edukacyjnych, 

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

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, 

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

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów                                  

i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 
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wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu 

zwiększenia efektywności pomocy pedagogicznej dla uczniów. 

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne                           

i nieodpłatne 

§ 137b 

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Zespołu. 

2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści 

wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,                         

w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci 

pedagogiczni. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów, 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli, 

4) innymi szkołami i placówkami, 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia, 

2) rodziców ucznia, 

3) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem, 

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

5) kuratora sądowego  

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz 

w formie:  

1) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym 

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i  zawodu oraz planowaniem kariery 

zawodowej, 

5) porad i konsultacji 

6) warsztatów 

6. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów 

i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

 

§ 137c 

 

1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz 

prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć wynosi 

do 8. 

2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  organizuje się dla uczniów mających trudności                

w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych  wynikających  z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć 

wynosi do 8. 

3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami                              

i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba 

uczestników zajęć wynosi do 5. 
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4. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują 

zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć    wynosi 

do 4. 

5. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla 

uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba 

uczestników zajęć wynosi do 10. 

 

§ 137d 

 

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

a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut. 

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie 

krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. 

3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia 

specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla 

rodzaju prowadzonych zajęć. 

4. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia 

i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów gimnazjum 

w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod 

pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści. 

5. Porady konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców 

uczniów i nauczycieli prowadzą nauczyciele i specjaliści. 

6. Nauczyciele oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną w 

trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów: 

1) trudności w uczeniu się , 

2) szczególnych uzdolnień, 

3) doradztwo edukacyjno-zawodowe 

6a. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów  na informacje edukacyjne 

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia, 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę, 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań               

w zakresie doradztwa edukacyjno- zawodowego 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców, grup wychowawczych i innych specjalistów 

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

7. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz 

możliwości psycho-fizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

odpowiednio nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają tej pomocy w trakcie bieżącej 

pracy z uczniem   i informują o tym wychowawcę klasy. 

8. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem –jeżeli 

stwierdzi taką potrzebę. 

9. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w formach, o których mowa w §137b ust. 5 pkt 1-4, 

wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar 

godzin, w których poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania 
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i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się 

wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, o którym mowa w ust. 10. 

10. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

o których mowa w §137b ust. 5 pkt 1-4, Dyrektor Zespołu, ustala, biorąc pod uwagę wszystkie 

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

11. Wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

współpracuje z rodzicami ucznia lub pełnoletnim uczniem oraz w zależności od potrzeb – 

z innymi nauczycielami  i specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi 

osobami, o których mowa w § 137b ust. 4 

12. W przypadku, gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawca 

klasy, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia 

wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawartej w dokumentacji prowadzonej zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy. 

13. Dyrektor Zespołu może wyznaczyć inną niż wychowawca osobę , której zadaniem będzie 

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

14. Przepisy ust. 6-13 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

indywidualnego nauczania lub opinię poradni, z tym, że przy planowaniu udzielania uczniom 

pomocy psychologiczno- pedagogicznej uwzględnia się także zalecenia zawarte 

w orzeczeniach lub opiniach 

 

§ 137e 

 

1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie 

i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o której mowa w art. 2 

pkt 5 ustawy, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania pomocy, a w przypadku form, 

o których mowa w § 137b ust. 5 pkt 1-4, także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, 

w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu, o którym mowa 

w art. 71b ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony 

dlaposzczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

o których mowa w ust. 2. 

2. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, o których mowa w § 137b ust. 5 pkt 1-4  Dyrektor Zespołu ustala biorąc pod 

uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone 

na realizację tych form. 

3. Formy i okres udzielania uczniowi, o którym mowa w ust. 1, pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, 

są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym 

dla ucznia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy. 

 

§ 137f 

 

1. Nauczyciele  i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 

ustawy. 

2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

nauczyciel i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

uwzględniają w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla 

ucznia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7 pkt  2 i 3 ustawy, wnioski 
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dotyczące dalszej pracy  z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy. 

 

§ 137g 

 

1. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno pedagogiczną informuje się rodziców 

ucznia albo pełnoletniego ucznia. 

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

oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane, Dyrektor 

Zespołu , niezwłocznie informuje pisemnie,   w sposób przyjęty w szkole rodziców ucznia 

albo pełnoletniego ucznia 

 

 

Rozdział 3  Organy Gimnazjum 

 

§ 138 

 

1. Organami Gimnazjum są: 

1) Dyrektor Zespołu, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców, 

4) Samorząd Uczniowski. 

2. Zadania Dyrektora Zespołu określone są w dziale V Statutu. 

 

§ 139 

 

1. Rada Pedagogiczna Gimnazjum jest kolegialnym organem szkoły  w zakresie realizacji zadań 

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele 

Gimnazjum. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są 

protokołowane. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności 

najmniej ½ członków Rady. Członkowie Rady są zobowiązani do nie ujawniania spraw, 

będących przedmiotem posiedzeń Rady. 

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

4) ustalenie  organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 

6) ustalenie regulaminu swojej działalności, 

7) przygotowanie projektu statutu szkoły albo jego zmian, 

8) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkoła przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

i pozalekcyjnych, 

2) projekt planu finansowego szkoły, 

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

wyróżnień, 



 7 

4) propozycje Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć  dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, 

5) program wychowawczy szkoły, 

6) program profilaktyki, 

7) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

 

§ 140 

 

1. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej regulamin, który ustala 

między innymi: kadencję, tryb powoływania i odwoływania Rady Rodziców, organa Rady, 

sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji, tryb podejmowania uchwał, zasady 

wydatkowania funduszy. Regulamin opracowuje Rada Rodziców, który jest zatwierdzony 

przez zebranie ogólne. Rada Rodziców w szczególności: 

1) występuje do Rady Pedagogicznej  i Dyrektora Zespołu z wnioskiem i opiniami 

dotyczącymi wszystkich spraw oświaty, 

2) udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu 

3) działa na rzecz stałej poprawy bazy materialnej szkoły, 

4) pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły, 

5) współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz organizowania ich wypoczynku, 

6) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala Program Wychowawczy i Program 

Profilaktyki Gimnazjum, 

7) uchylony, 

8) uchylony 

9) wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez Dyrektora 

Zespołu oceny dorobku zawodowego nauczyciela, 

10) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia. 

 

§ 141 

 

1. Samorząd Uczniowski w szczególności: 

1) reprezentuje interesy uczniów w zakresie: 

a) oceniania, klasyfikowania i programowania, 

b) form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności. 

2) przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Zespołu wnioski i opinie                          

w zakresie praw uczniów, takich jak: 

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem, stawianymi 

wymaganiami, 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu 

c) prawo do organizacji życia szkolnego, 

d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 

w porozumieniu z Dyrektorem, 

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu, 

3) opracowuje regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności 

uczniowskiej. 

 

§ 142 

 

Ustala się następujące zasady rozwiązywania konfliktów: 
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1. Dyrektor Zespołu jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje jej 

uchwały, o ile są zgodne z prawem oświatowym. Ponadto Dyrektor Zespołu: 

1) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej sprzecznych z prawem powiadamiając 

o tym fakcie organ prowadzący, 

2) rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady, jeżeli w regulaminie je pominięto. 

Reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet, 

3) bezpośrednio współpracuje ze wszystkimi społecznymi organami gimnazjum, 

4) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, 

5) jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem, 

6) dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Gimnazjum, 

7) w swojej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu, 

8) wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, 

9) w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli 

działalność tych organów narusza interesy Gimnazjum i nie służy rozwojowi jego 

wychowanków. 

2. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, 

Dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie Rady uzgadnia              

z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. 

3. W wypadku braku uzgodnienia, o którym mowa w ust. 2, Dyrektor Zespołu przekazuje sprawę 

do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu. 

4. W sprawach spornych dotyczących uczniów ustala się co następuje: 

1) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego za 

pośrednictwem przewodniczącego klasowego, 

2) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem, opiekunem 

przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem 

Samorządu rozstrzyga sporne kwestie, 

3) sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do Dyrektora lub Wicedyrektora, którego decyzje 

są ostateczne. 

 

Rozdział 4  Organizacja Gimnazjum 

 

§ 143 

 

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych 

oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

 

§ 144 

 

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

arkusz organizacji Gimnazjum opracowany przez Dyrektora. Arkusz organizacji Gimnazjum, 

z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach sprawie 

ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji 

gimnazjum zatwierdza organ prowadzący gimnazjum do dnia 30 maja danego roku. 

2. W arkuszu organizacji Gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników                     

szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólna liczbę godzin zajęć 

edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący 

Gimnazjum. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor Zespołu, z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację 

obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.  
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§ 145 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest oddział.   

2. Liczba uczniów w oddziale  w zasadzie nie powinna być większa niż 26. Uczniowie ci 

w jednorocznym kursie danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu 

programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku przez Dyrektora Zespołu. 

3. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla Gimnazjum,            

o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w powyższej sprawie. 

4. Podziału na oddziały dokonuje Dyrektor Zespołu. 

5. Podział na oddziały w gimnazjum nie jest kontynuacją oddziałów ze szkoły podstawowej. 

6. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli liczba uczniów jest mniejsza od 15. 

 

§ 146 

 

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych                                        

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Zespołu 

na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia                  

i higieny pracy, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną. 

 

§ 147 

 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone 

w systemie klasowo-lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej 

(nie krótszy niż 30 min. i nie dłuższy niż 60 min.) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, 

obliczony na podstawie ramowego planu nauczania. 

 

§ 148 

 

1. Podział oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków 

nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych   w rozporządzeniu w sprawie 

ramowych planów nauczania. 

2. Podział na grupy jest obowiązkowy: 

1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących 

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

międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów, przy podziale na grupy należy 

uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego, 

2) na obowiązkowych zajęciach z informatyki zajęcia mogą być prowadzone w grupie 

oddziałowej, międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów 

w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni 

komputerowej, 

3) na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 

ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia 

ćwiczeń, w tym laboratoryjnych- w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów, 

4) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z wychowania fizycznego zajęcia mogą być 

prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 26 uczniów, 

3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 24 uczniów lub nie więcej niż 

30 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, podziału na grupy można 

dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę 
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4. Zajęcia z wychowania fizycznego w zależności od realizowanej formy zajęć, mogą być 

prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców 

 

§ 149 

 

1. Dyrektor Zespołu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć: zajęcia wyrównawcze, 

specjalistyczne, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe, które mogą być 

prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub 

międzyoddziałowych. 

 

§ 150 

uchylony 

 

§ 151 

 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki związane 

z dojazdem do domu, organizuje się zajęcia świetlicowe. 

2. Zajęcia, o których mowa w ust.1 trwają w godzinach dostosowanych dla potrzeb uczniów,  

w szczególności dojeżdżających. 

3. Szczegółowe zasady funkcjonowania zajęć świetlicowych określa Dyrektor Zespołu                       

w porozumieniu z nauczycielami-opiekunami. 

 

§ 152 

 

1. Do realizacji celów statutowych Gimnazjum posiada następującą bazę: 

1) sale dydaktyczne, które umożliwiają naukę na jedną zmianę, 

2) dwie zastępcze sale gimnastyczne, 

3) jedno boisko sportowe, 

4) pomieszczenia biblioteczne i świetlicowe, 

5) zaplecze kuchenne z możliwością spożywania posiłków, 

6) pracownie komputerowe. 

7) halę sportową 

8) siłownię 

 

 

Rozdział 5  Nauczyciele i inni Pracownicy Gimnazjum 

 

§ 153 

 

1. W Gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi. 

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

odrębne przepisy. 

3. W Gimnazjum mogą być tworzone następujące stanowiska obsługi: 

1) sprzątaczki, 

2) konserwatora, 

3) kucharki, 

4) intendentki. 

4. Szczegółowy zakres czynności zatrudnionych pracowników sporządza Dyrektor Zespołu. 

Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę. 

        



 11 

§ 154 

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny 

za jakość tej pracy. 

2. Nauczyciel ma obowiązek: 

1) kontrolować systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bhp., 

2) uczestniczyć w szkoleniach bhp  organizowanych przez zakład pracy, 

3) przestrzegać zapisów statutowych, 

4) zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie, 

5) usuwać drobne usterki względnie zgłaszać Dyrektorowi ich występowanie, 

6) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwować przestrzeganie 

regulaminu, 

7) na hali sportowej, siłowni, w salkach  gimnastycznych i na boiskach sportowych używać 

tylko sprawnego sprzętu, 

8) na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów, 

9) pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem, 

10) przygotowywać się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych, 

11) dbać o poprawność językową uczniów, 

12) stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami, 

13) podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne, 

14) służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, 

15) wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt, 

16) aktywnie uczestniczyć w szkoleniowych posiedzeniach Rad Pedagogicznych, 

17) stosować nowatorskie metody pracy i programy nauczania, 

18) wspomagać rozwój psychofizyczny ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form 

oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych. 

 

§ 155 

 

1. Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele grupy przedmiotów 

pokrewnych, wychowawcy klas; mogą tworzyć zespoły przedmiotowe. 

2. Pracą zespołu kieruje powołany przez Dyrektora Zespołu przewodniczący. 

3. Do zadań zespołu m.in. należy: 

1) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji, 

2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania osiągnięć, 

stymulowanie rozwoju uczniów, 

3) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania, 

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

 

§ 156 

 

1. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli 

uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, 

by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania                        

w gimnazjum. 

1) obowiązki wychowawcy danej klasy, nauczycielowi powierza Dyrektor Zespołu 

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego, 

2) wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy – oddziału 

do chwili ukończenia przez uczniów tej klasy Gimnazjum, chyba że Rada Rodziców 
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złoży uzasadniony wniosek do Dyrektora Zespołu o zmianę wychowawcy lub sam 

nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę. 

 

§ 157 

 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami Gimnazjum, 

a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, 

2) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

3) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka. 

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1 winien: 

1) zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków, 

2) uchylony 

3) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji 

oddziaływań wychowawczych, 

4) współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów 

wychowawczych, 

5) współpracować z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  

6) śledzić postępy w nauce wychowanków, 

7) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia, 

8) udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu, itp., 

9) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji 

i poszanowaniu godności osoby ludzkiej, 

10) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępów w nauce 

i zachowaniu się uczniów, 

11) o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach niedostatecznych i nagannej ocenie 

zachowania powiadamiać rodziców  na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 

Rady Pedagogicznej 

12) o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych wyższych od oceny  

niedostatecznej oraz przewidywanej rocznej ocenie zachowania powiadamiać rodziców 

na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, 

13) uczestniczyć w zebraniach rodzicielskich (wywiadówki). 

3. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-

wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne). 

4. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej ze strony: Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. 

 

§ 157a 

 

1. Do zadań psychologa szkolnego należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań  i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, 

w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych, a także mocnych stron uczniów, 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia 

odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań 

profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców 

i nauczycieli, 

3) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, 
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4) organizowanie  i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dla uczniów, rodziców i nauczycieli, w szczególności organizowanie różnych form terapii 

dla uczniów z objawami niedostosowania społecznego, 

5) planowanie i koordynowanie zadań służących zapewnieniu uczniom doradztwa 

w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu, 

6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej              

w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów, 

6a) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej, 

7) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów  wychowawczych i innych zespołów 

problemowo-zadaniowych działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły 

i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, 

8) kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego, 

9) dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w gimnazjum, 

10) w uzasadnionych przypadkach w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu występowanie 

z wnioskiem do sądu rodzinnego i opiekuńczego oraz reprezentowanie gimnazjum 

przed sądem, a także współpraca z kuratorem sądowym i policją, 

11) systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności. 

 

 

Rozdział 6  Uczniowie Gimnazjum 

 

§ 158 

 

1. Do Gimnazjum uczęszczają uczniowie w zasadzie w wieku od 13 do 16 lat. Podlegają oni 

obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia. 

2. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się: 

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

2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) absolwentów szkół podstawowych 

zamieszkałych poza obwodem gimnazjum w przypadku gdy gimnazjum dysponuje 

wolnymi miejscami. 

3. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie 

o wynikach sprawdzianu po kasie szóstej oraz inne wymagane dokumenty.  

4. Terminarz rekrutacji do gimnazjów na dany rok szkolny podaje Lubelski Kurator Oświaty. 

5. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno-pedagogicznej 

Dyrektor  Zespołu może zezwolić na inną formę realizacji obowiązku szkolnego. 

 

§ 159 

 

1. Uczeń Gimnazjum ma prawo do: 

1) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania, 

2) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania, 

3) korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności, 

4) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej, 

5) poszanowania swojej godności, 

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

7) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób 

trzecich, 

8) korzystania z pomocy doraźnej, 

9) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

10) uchylony 
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11) nietykalności osobistej, 

12) bezpiecznych warunków pobytu w szkole, 

13) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl 

obowiązujących regulaminów, 

14) korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z regulaminem w sprawie stypendiów 

szkolnych, 

15) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach. 

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a zwłaszcza: 

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, 

2) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 

3) zmieniać obuwie przy wejściu do szkoły, 

4) wystrzegać się nałogów, 

5) naprawiać wyrządzone szkody materialne, 

6) przestrzegać zasad kultury współżycia, 

7) dbać o honor i tradycję Gimnazjum, 

8) podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Zespołu, Rady 

Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego, 

9) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom 

starszym poprzez społeczne akceptowanie normy. 

10) usprawiedliwiać każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później 

jednak niż w ciągu 1 tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Po tym terminie 

nieobecności mogą być uznane przez wychowawcę za nieusprawiedliwione.  

3. Uczeń ma obowiązek nosić stosowny strój: 

1) każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie: 

a) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego, 

b) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji, 

c) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy 

lub Rada Pedagogiczna. 

2) przez strój galowy należy rozumieć: 

a) dla dziewcząt – ciemna spódnica lub ciemne spodnie i biała bluzka, 

b) dla chłopców- ciemne spodnie i biała koszula. 

3) ubiór codzienny jest dowolny po zachowaniu następujących ustaleń: 

a) w doborze stroju, fryzury, biżuterii należy zachować umiar pamiętając, że szkoła jest 

miejscem nauki i pracy. Zabrania się uczniom noszenia dredów, koloryzowania 

włosów, stosowania makijażu, malowania paznokci kolorowymi lakierami, noszenia 

bluzek odsłaniających brzuch i nagie ramiona, bardzo krótkich spódnic i spodenek, 

wystrzępionych dżinsów. Dopuszcza się noszenie jednej pary krótkich małych 

kolczyków tylko w uszach, wyłącznie u dziewcząt,  

b) na terenie szkoły uczeń zobowiązany jest chodzić bez nakrycia głowy, nosić obuwie, 

które nie zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu. 

c) uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny i estetyki, 

d) wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu. 

4. Zabrania się uczniom korzystania na lekcji z telefonów komórkowych i odtwarzaczy 

muzycznych 

5. Uczeń Gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły, 

2) wzorową postawę, 

3) wybitne osiągnięcia, 

4) dzielność i odwagę. 

Nagrody przyznaje Dyrektor Zespołu na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu 

Uczniowskiego, Rady Rodziców; po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 
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6. Uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody: 

1) pochwałę wychowawcy klasy; 

2) pochwałę wychowawcy klasy z wpisaniem do dziennika, 

3) pochwałę dyrektora szkoły, 

4) pochwałę dyrektora szkoły z wpisaniem do dziennika, 

5) list pochwalny wychowawcy do rodziców, 

6) list pochwalny dyrektora do rodziców, 

7) nagrodę rzeczową, 

8) dyplom uznania. 

9) stypendium za wyniki w nauce 

7. Szczególne osiągnięcia ucznia w konkursach przedmiotowych, turniejach, zawodach          

sportowych lub inne, przynoszące zaszczyt szkole odnotowuje się na świadectwie szkolnym 

1) z okazji zakończenia roku szkolnego uczeń może otrzymać nagrodę rzeczową za: 

wyniki w nauce, 

2) 100% frekwencję 

3) osiągnięcia i działania przynoszące szkole zaszczyt 

8. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu Szkoły i regulaminów wewnętrznych, 

za lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych, a także za naruszenie porządku 

szkolnego, uczeń może być ukarany: 

1) naganą wychowawcy klasy 

2) naganą wychowawcy wpisaną do dziennika, 

3) naganą dyrektora szkoły, 

4) naganą dyrektora szkoły z wpisaniem do dziennika. 

9. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność ucznia i jego godność osobistą. 

10. Za ciężkie naruszenie postanowień Statutu lub Regulaminów uczeń może być przeniesiony 

do równoległego oddziału w swojej szkole. 

11. Rada Pedagogiczna dokonuje kwalifikacji czynu popełnionego przez ucznia na ciężki 

lub szczególnie ciężki z  naruszeniem przepisów. 

12. W przypadku ciężkiego lub szczególnie ciężkiego naruszenia postanowień Statutu, 

Regulaminów lub przepisów można udzielić kary stosownej do wykroczenia                             

z pominięciem poszczególnych szczebli kar. 

13. Obowiązkiem wychowawcy klasy jest pisemne powiadomienie rodziców lub prawnych 

opiekunów o przyznanych nagrodach lub udzielonych karach. 

14. Od kary wymierzonej przez wychowawcę można się odwołać do Dyrektora Zespołu. Uczeń 

lub jego rodzice mają prawo do odwołania się od zastosowanej kary w stosunku do ucznia 

w terminie do 7 dni od daty przekazania informacji o karze przez wychowawcę klasy. 

15. Dyrektor, do którego wniesiono odwołanie może zmienić rodzaj kary lub uniewinnić ucznia, 

względnie przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia wychowawcy. 

16. Od kary wymierzonej przez Dyrektora Zespołu uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) 

mogą wnieść odwołanie. 

17. Odwołanie składa się na piśmie w terminie 7 dni do Dyrektora Zespołu, który powołuje 

komisję w składzie: 

1) dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący komisji 

2) opiekun Samorządu Uczniowskiego 

3) wychowawca klasy 

4) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 

18. Komisja dokonuje rozpoznania odwołania, bada sprawę i ponownie ocenia postępowanie 

ucznia. 

19. Ustalenia komisji są ostatecznym stanowiskiem Szkoły. 

20. Rodzice dziecka maja prawo wniesienia sprzeciwu od decyzji dyrektora lub komisji 

do Organu Prowadzącego Szkołę lub Organu Sprawującego Nadzór Pedagogiczny (zgodnie 
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z ich uprawnieniami) w terminie 3 dni od daty poinformowania rodziców o stanowisku 

komisji. 

21. Do czasu decyzji Organu wyższego dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie kary nie dłużej 

jednak niż na14 dni. 

22. Jeżeli odwołanie zmierzało do zmniejszenia kary lub uniewinnienia ucznia nie można 

w wyniku zastosowania procedury odwoławczej wymierzyć kary bardziej dotkliwej. 

23. Decyzją Rady Pedagogicznej Dyrektor Zespołu może przenieść ucznia do innego gimnazjum 

po uzyskaniu akceptacji Organu sprawującego Nadzór Pedagogiczny oraz zgody dyrektora 

tego gimnazjum,  gdy uczeń: 

1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi, 

2) dopuszcza się kradzieży, 

3) wchodzi w kolizję z prawem, 

4) demoralizuje innych uczniów, 

5) permanentnie narusza postanowienia Statutu Gimnazjum. 

 

 

Rozdział 7 

Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego 

 

§ 160 

 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia  polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

1) wymagań  określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania, 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania- 

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

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

oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad  współżycia społecznego 

i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły. 

1b. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania      

wewnątrzszkolnego. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

postępach w tym zakresie, 

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

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju, 

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

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

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia, 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

według skali i formach zgodnych ze Statutem Szkoły 
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4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

5) ustalanie rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali określonej 

w Statucie Szkoły, 

6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych                 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali określonej w Statucie Szkoły, 

7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji 

o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz szczególnych 

uzdolnieniach. 

4. Ocenianie pełni funkcję: 

1) diagnostyczną (monitorowanie postępów ucznia i określanie jego indywidualnych 

potrzeb), 

2) klasyfikacyjną (różnicuje i porządkuje uczniów zgodnie z pewną skalą, za pomocą 

umownego symbolu). 

5. Przedmiotem oceny jest: 

1) zakres opanowanych wiadomości, 

2) rozumienie materiału naukowego, 

3) umiejętność w stosowaniu wiedzy, 

4) kultura przekazywania wiadomości. 

6. Oceny dzielą się na: 

1) bieżące (cząstkowe), 

2) klasyfikacyjne śródroczne i roczne 

3) końcowe 

7. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się wg następującej skali: 

1) stopień celujący – 6 

2) stopień bardzo dobry – 5 

3) stopień dobry – 4 

4) stopień dostateczny – 3 

5) stopień dopuszczający – 2 

6) stopień niedostateczny – 1            

7a. Oceny bieżące oraz śródroczne  i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są 

ocenami opisowymi.     

8. Z prac pisemnych punktowanych uczeń otrzymuje ocenę wg przeliczenia punktów na skalę 

procentową, która warunkuje uzyskanie oceny: 

- ocena niedostateczna - 0,0 - 29,9% 

- ocena dopuszczająca - 30,0 - 49,9% 

- ocena dostateczna  - 50,0 - 69,9% 

- ocena dobra  - 70,0 - 85,0% 

- ocena bardzo dobra - 85,1 - 100% 

- ocena celująca  - 100% i rozwiązane zadanie dodatkowe 

9. Przy zapisywaniu ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych dopuszcza się stosowanie plusów 

i minusów. 

10. 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  i kryteriach oceniania: 
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- uczniowie  są informowani na pierwszej lekcji organizacyjnej przez nauczyciela 

przedmiotu, 

- rodzice (prawni opiekunowie) mogą uzyskać informację bezpośrednio u nauczyciela 

przedmiotu, 

- rodzice (prawni opiekunowie) informowani są przez wychowawcę na pierwszym 

zebraniu, 

- wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów i klas są dostępne 

w pracowniach przedmiotowych oraz na stronie internetowej szkoły, 

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

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.       

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

12. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną 

ocenę w sposób określony w Statucie szkoły 

13.  Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania 

ucznia są udostępniane  uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).  

14. Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów 

na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw 

uczniów. Określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu kolejnego 

etapu edukacyjnego. 

15. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących podstaw 

programowych i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych 

i dla danego etapu kształcenia. 

16. Przy ustalaniu poszczególnych poziomów wymagań edukacyjnych obowiązują następujące 

kryteria: 

1) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności 

na poziomie koniecznym, czyli: 

- łatwe, 

- najprostsze i najbardziej uniwersalne, 

- najbardziej niezawodne i najpewniejsze naukowo, 

- bezpośrednio użyteczne na danym etapie kształcenia, niezbędne da dalszego 

kształcenia, 

- użyteczne w życiu codziennym. 

2) Stopień dostateczny  otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności 

na poziomie podstawowym, czyli: 

- przystępne, 

- proste i uniwersalne, 

- najpewniejsze w uczeniu się danego przedmiotu, 

- łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego, 

- często powtarzające się w programie nauczania, 

- określone w podstawie programowej, 

- użyteczne w działaniach praktycznych ucznia. 

3) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności na poziomie 

rozszerzającym, czyli: 

- trudniejsze, 

- mniej typowe, 

- bardziej złożone, 

- mniej przystępne niż treści programowe, 

- użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności ucznia. 

4) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności 

na poziomie dopełniającym, czyli: 

- złożone, trudne i ważne do opanowania, 
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- umożliwiające rozwiązywanie problemów, 

- wymagające korzystania z różnych źródeł. 

5) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności 

na poziomie wykraczającym, czyli: 

- znacznie wykraczające trudnością ponad program nauczania, 

- wynikające z indywidualnych zainteresowań ucznia, 

- dające możliwość stosowania rozwiązań nietypowych i wykorzystania wiadomości 

dodatkowych, 

- stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia. 

17. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie  opinii publicznej poradni psychologiczno-           

pedagogicznej, w tym publicznej   poradni specjalistycznej, dostosować  wymagania           

edukacyjne , o których mowa w § 160 ust. 10  pkt 1, do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia           

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom. 

1)  opinię poradni rodzice (prawni opiekunowie) dołączają do dokumentów składanych przy 

zapisie do klasy pierwszej, 

2) jeżeli uczeń poddany jest badaniu w trakcie roku szkolnego, rodzice (prawni 

opiekunowie) dostarczają opinię zaraz po jej otrzymaniu. 

17a. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 160 ust. 10  pkt 1, 

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 

specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, 

następuje  także na podstawie opinii niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa 

w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”. 

17b. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 160 

ust. 10  pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może 

nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

17c. Ilekroć w Statucie Szkoły jest mowa o specyficznych trudnościach w uczeniu się, należy przez 

to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy 

maja trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania 

percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi. 

18. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, 

muzyki, i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany 

przez ucznia w wywiązywaniu się  z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, 

a przypadku wychowania fizycznego, również systematyczność udziału ucznia  w zajęciach 

oraz aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

19. Uczeń może być zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia ćwiczeń wskazującej, jakich ćwiczeń fizycznych ten uczeń  

nie może wykonywać oraz przez jaki okres. Uczeń uczestniczy  w realizacji zajęć wychowania 

fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń 

fizycznych. Uczeń ten jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany. 

19a. Nauczyciel wychowania fizycznego jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne 

niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjne do indywidualnych potrzeb 

i możliwości określonych w opinii wydanej przez lekarza. 
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20. Dyrektor Zespołu  może zwolnić całkowicie ucznia z realizacji  zajęć  wychowania fizycznego 

lub informatyki  na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia  w tych 

zajęciach, przez okres wskazany w tej opinii. W tym  przypadku uczeń nie uczęszcza 

na zajęcia i przez okres zwolnienia nie jest  z ich oceniany. 

21. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej,  w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo zwolniona. 

21a. Dyrektor Zespołu, na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 

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

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

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

drugiego języka obcego. 

21b. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 21a, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka   

obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

21c. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu 

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

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

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia  edukacyjne, a śródroczną 

i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

22a. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 

klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy       

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

23. O przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach niedostatecznych nauczyciel 

powiadamia ucznia, a wychowawca klasy rodziców, na miesiąc przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

23a.Na tydzień przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej  

       nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy informują 

      ucznia o przewidywanych dla niego śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych wyższych niż  

      niedostateczna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie  

      zachowania.  

24. O przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych , wyższych od oceny niedostatecznej 

nauczyciele poszczególnych przedmiotów powiadamiają uczniów, a wychowawca  rodziców 

na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

25. Uczeń ma możliwość uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej        

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych . 

26. W trakcie ustalania warunków poprawy nauczyciel przedmiotu uwzględnia przede wszystkim: 

możliwości edukacyjne ucznia, systematyczność, stan zdrowia, sytuacje rodzinną, 

zaangażowanie ucznia. 

26a. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej  oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: 

1) uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną  ocenę klasyfikacyjną                                

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli: 

- z prac pisemnych uzyskał przynajmniej połowę takich ocen, o jaką występuje, 

- był obecny na wszystkich sprawdzianach lub nieobecności związane były z chorobą                      

i zostały usprawiedliwione, 

- uzasadni na piśmie wątpliwości, co do proponowanej przez nauczyciela przedmiotu     

oceny, 
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2) jeżeli wymienione w punkcie 1 warunki zostały spełnione, wówczas rodzic              

(opiekun) występuje z pisemnym wnioskiem do dyrektora za pośrednictwem 

wychowawcy klasy następnego dnia po uzyskaniu informacji o przewidywanych                

ocenach, 

3) poprawa oceny klasyfikacyjnej rocznej odbywa się w formie pisemnego sprawdzianu    

wiedzy  i umiejętności za dany rok,  

4) nauczyciel przedmiotu ustala z uczniem termin i zakres sprawdzianu. 

5) pytania sprawdzające przygotowuje nauczyciel przedmiotu po konsultacji z nauczycielem 

tego samego lub pokrewnych przedmiotów. 

6) sprawdzian wiedzy i umiejętności odbywa się w ostatnim tygodniu przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej w obecności komisji powołanej przez Dyrektora 

Zespołu, 

7) ocena zostanie podwyższona, jeżeli uczeń uzyska przynajmniej 85% możliwych do  

uzyskania punktów, 

8) ocena ustalona w wyniku sprawdzianu jest ostateczna, 

9) z  przebiegu sprawdzianu sporządza się protokół, a sprawdzian z uzyskaną liczbą      

               punktów stanowi załącznik do protokołu. 

27.  Formy i metody sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów: 

1) testy diagnozujące, dotyczące przedmiotów kontynuowanych ze szkoły podstawowej, 

2) odpowiedź ustna, 

3) dyskusja, 

4) zadania domowe, 

5) wypracowania, 

6) sprawdzian (obejmujący niewielką partię materiału i trwający nie dłużej niż 15 minut), 

7) praca klasowa (obejmująca większą partię materiału i trwająca co najmniej 1 godzinę 

lekcyjną), 

8) praca klasowa sumatywna (obejmująca dział programowy i trwa co najmniej 1 godzinę 

lekcyjną), 

9) test, 

10) referat, 

11) praca w grupach, 

12) praca samodzielna, 

13) praca pozalekcyjna, 

14) testowanie sprawności fizycznej, 

15) ćwiczenia praktyczne, 

16) ćwiczenia laboratoryjne, 

17) pokaz, 

18) prezentacje indywidualne i grupowe, 

19) prace projektowe, 

20) opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych, 

21) obserwacja ucznia, 

22) rozmowa z uczniem, 

23) sprawdzian wykonywania pracy domowej, 

24) aktywność na zajęciach. 

28. Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów: 

1) sprawdzian osiągnięć i postępów uczniów cechuje: 

- obiektywizm, 

- indywidualizacja, 

- konsekwencja, 

- systematyczność, 

- jawność. 
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2) punktem wyjścia do analizy postępów ucznia jest test diagnozujący przeprowadzany 

na początku roku szkolnego w klasie pierwszej, 

3) każdy dział programowy kończy się pomiarem sumatywnym (test, praca klasowa), 

4) prace klasowe zapowiedziane są co najmniej tydzień wcześniej, 

5) każda praca klasowa poprzedzona lekcją powtórzeniową z podaniem kryteriów oceny 

i wymagań edukacyjnych, np. zasady punktacji, 

6) sprawdzian z ostatniej lekcji może odbyć się bez zapowiedzi, 

7) sprawdzian z trzech ostatnich lekcji musi być zapowiedziany, 

8) prace kontrolne wymienione w punktach 6 i 7 nie mogą trwać dłużej niż 15 minut, 

9) termin oddawania sprawdzonych prac pisemnych do 14 dni, 

10) uczeń może być w semestrze dwa razy lub jeden raz (gdy jest jedna godzina 

tygodniowo) nieprzygotowany do lekcji z wyjątkiem zapowiedzianych prac 

kontrolnych, jednak musi to zgłosić przed zajęciami. Nauczyciel odnotowuje ten fakt 

w dzienniku, zapisując literę „n”, nie ma to jednak wpływu na ocenę końcową. 

11) zgłoszone przez ucznia nie przygotowanie po wywołaniu go do odpowiedzi, pociąga 

za sobą wpisanie oceny niedostatecznej, 

12) prawo do ulg w odpytywaniu zostaje zawieszone w styczniu i w czerwcu, 

13) w klasach pierwszych, na początku roku szkolnego wprowadzamy „okres adaptacyjny”, 

w czasie którego nie stawiamy ocen niedostatecznych, 

14) najpóźniej na dwa tygodnie przed klasyfikacją (śródroczną, roczną) należy zakończyć 

przeprowadzanie prac klasowych, 

29. Częstotliwość sprawdzania: 

1) jednego dnia może odbyć się jedna praca klasowa (nauczyciel musi dokonać wpisu 

w dzienniku, w momencie zapowiedzi), 

2) tygodniowo mogą odbyć się maksymalnie trzy prace klasowe (z zastrzeżeniem, że 

sumatywne prace z języka polskiego i matematyki nie mogą odbyć się w tym samym 

tygodniu), 

3) jeżeli przedmiot realizowany jest w wymiarze jednej godziny tygodniowo, ocenę 

semestralną wystawiamy co najmniej z trzech ocen cząstkowych (w tym jedna praca 

pisemna); jeżeli przedmiot realizowany jest w wymiarze większym niż jedna godzina 

tygodniowo, ocenę semestralną wystawiamy co najmniej z czterech ocen cząstkowych, 

(w tym minimum z dwóch prac pisemnych). 

30. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim  i ponadwojewódzkim   oraz 

laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą 

roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej 

uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

31. W ciągu roku szkolnego wprowadza się klasyfikowanie uczniów w dwóch terminach: 

1) śródroczne – w styczniu , 

2) roczne i końcowe – w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć edukacyjnych. 

32. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć  

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania                  

i zachowania ucznia oraz ustaleniu – według skali określonej w Statucie Szkoły ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny zachowania. 

33. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia                            

z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania 

ucznia w danym roku szkolnym  oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania  wg skali określonej w Statucie 

Zespołu. 
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33a. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych 

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym                       

33b. Na klasyfikację końcową składają się: 

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

odpowiednio w klasie programowo najwyższej 

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

odpowiednio w klasach programowo niższych 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej 

34. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, 

ocenę zachowania ustala wychowawca klasy. Nauczyciele i wychowawcy przedstawiają 

oceny na klasyfikacyjnym posiedzeniu  Rady Pedagogicznej, która następnie zatwierdza 

łączne wyniki klasyfikacji uczniów. 

35. Ocena klasyfikacyjna i ocena zachowania wystawiana zgodnie ze Statutem Zespołu, nie mogą 

być uchylone lub zmienione decyzją administracyjną. 

36. Oceny cząstkowe, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się wg skali określonej 

w Statucie Zespołu. 

37. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne nie mogą być ustalane jako średnia arytmetyczna 

ocen cząstkowych. 

38. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona 

tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego 

są określone w Statucie Zespołu. 

39. Uczeń może być klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć 

obowiązkowych, z wyjątkiem tych, z których został zwolniony. 

40. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć 

wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego 

podejmuje Dyrektor Zespołu na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza. W przypadku zwolnienia ucznia    

z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” , „zwolniona”. 

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

brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia 

na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia                         

w szkolnym planie nauczania. 

42. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

43. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub 

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

na egzamin klasyfikacyjny. 

1) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, 

2) egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki 

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych 

43a. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

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

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

43b. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 43a pkt 2,nie 

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, 

muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

43c. Uczniowi, o którym mowa w ust. 43a pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny, nie ustala się 

oceny zachowania. 
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44. Dyrektor Zespołu w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami)  

wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych 

nie  przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić 

do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu w uzgodnieniu                

z uczniem i jego rodzicami 

44a. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień  

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami). 

45. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 42, 43 i 43a pkt 1 przeprowadza 

komisja, w skład której wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

45a. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 43a pkt 2, przeprowadza komisja 

powołana przez Dyrektora Zespołu, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio 

obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Zespołu albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły- jako 

przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany egzamin 

45b. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 43a pkt 2, oraz jego 

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

egzaminy w ciągu jednego dnia. 

45c. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów rodzice 

(prawni opiekunowie ucznia). 

46. skreślony 

47. Pytania egzaminacyjne  układa nauczyciel – egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Zespołu. 

48. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 42, 43 i 43a pkt 1, a w przypadku 

egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia o którym mowa w ust. 43a 

pkt 2 – skład komisji; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) zadania ( ćwiczenia) egzaminacyjne; 

4) ustaloną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony 

egzamin 

Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

48a. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„nieklasyfikowany” albo  „nieklasyfikowana”. 

48b. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 48e. 

48c. 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 ust. 48 e i ust. 49. 

48d. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna 

z zastrzeżeniem ust. 48e. 

48e. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora 

Zespołu, jeśli uznają, że roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna  ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa  dotyczącymi 
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trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone nie później niż  w terminie 2 dni 

roboczych od dnia zakończenia rocznych  zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

48f. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub  roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor zespołu powołuje komisję, która: 

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

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

roczną  ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w drodze głosowania zwykłą             

większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego              

komisji. 

48g. Sprawdzian, o którym mowa w  ust. 48f pkt 1 przeprowadza się nie później niż  terminie                         

5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 48. Termin sprawdzianu,           

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

48h. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) Dyrektor Zespołu albo Wicedyrektor ds. Publicznego Gimnazjum – jako 

przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

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

same zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

3) Dyrektor Zespołu albo Wicedyrektor ds. Publicznego Gimnazjum – jako 

przewodniczący komisji,  

c) wychowawca klasy, 

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

klasie, 

e) pedagog, 

f) psycholog, 

g) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

h) przedstawiciel rady rodziców. 

48i. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 48h.  pkt 1 lit.b, może być zwolniony z udziału w pracy   

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

przypadku Dyrektor Zespołu  powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

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

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

48j. Ustalona przez komisję roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona 

przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej  

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

z zastrzeżeniem ust. 49. 

48k. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć  edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 48g 

c) zdania ( pytania) sprawdzające, 

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 
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d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

48l. Do protokołu, o którym mowa w ust. 48k dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia, zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia 

zadania praktycznego. 

48m. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa 

w ust.48f  pkt 1, w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu. 

48n. Przepisy ust. 48e – 48ł  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. 

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

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy  z tych zajęć. 

50. uchylony 

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

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

fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

52. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Zespołu do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 

tygodniu ferii letnich. 

53. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zespołu.                       

W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor lub wicedyrektor zespołu – jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia egzaminacyjne – jako egzaminujący, 

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

komisji. 

54. Nauczyciel o którym mowa w ust. 53 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

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

Dyrektor Zespołu 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. 

55. Pytania egzaminacyjne proponuje nauczyciel – egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Zespołu. 

56. Pytania egzaminacyjne zawierają treści nauczania zgodnie z odpowiednim stopniem wymagań 

edukacyjnych dla danego etapu kształcenia. 

57. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

1) skład komisji, 

2) termin egzaminu poprawkowego 

3) pytania egzaminacyjne  

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

58. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

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

przez Dyrektora Zespołu, nie później niż do końca września. 

59. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 

wyższej i powtarza klasę. 

60. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych  zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał 
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roczne oceny klasyfikacyjne  wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem ust. 74 oraz 

ust. 64 pkt 1. 

60a. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 

zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

61. Uczeń kończy gimnazjum:  

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

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej  

(semestrze programowo najwyższym) i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, 

z uwzględnieniem ust. 30, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe 

od oceny niedostatecznej, zastrzeżeniem  ust. 74 

2) jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu, o który mowa w  § 161 ust 1, z zastrzeżeniem  

§ 161  ust. 4. 

61a. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, której 

mowa w  ust. 61 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen 

co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę zachowania. 

61b. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, 

do średniej ocen, o których mowa w ust. 61a, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych 

zajęć. Uczeń, który uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki do średniej ocen, wlicza się 

ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. 

Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczba całkowitą, należy ją zaokrąglić do liczby 

całkowitej w górę. 

61c. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 

zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.  

62. Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 

63. Promocja z wyróżnieniem. 

1) uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

średnią ocen najmniejszą 4,75 oraz co najmniej  bardzo dobrą ocenę zachowania 

otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  

2) uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, 

do średniej ocen, o której mowa w pkt 1, wlicza się także  roczne oceny uzyskane z tych 

zajęć. 

3) 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). 

64. Promocja warunkowa. 

1) Uwzględniając  możliwości edukacyjne ucznia, 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.  

65. Oceny uczniów mogą dokumentowane w innym niż dziennik lekcyjny dokumencie, który 

musi być określony w Statucie Zespołu. 

66. Przyjmuje się dwa dokumenty, w których zapisywane są oceny uzyskane przez uczniów: 

1) dziennik lekcyjny, 

2) arkusz ocen ucznia. 
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67. Klasyfikowanie śródroczne polegające na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz oceny zachowania 

dokumentowane jest w dzienniku lekcyjnym. 

68. Klasyfikowanie roczne polegające na podsumowaniu osiągnięć ucznia w danym roku 

szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz oceny 

zachowania dokumentowane jest w dzienniku lekcyjnym i arkuszu ocen ucznia. 

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

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

oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, jak również o skutkach otrzymania oceny nagannej. 

1) uczniowie informowani są na pierwszej godzinie do dyspozycji wychowawcy klasy, 

2) rodzice (prawni opiekunowie ) informowani są na pierwszy zebraniu. 

70. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy 

po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia,                                 

z zastrzeżeniem pkt 74. 

71. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się wg następującej skali: 

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 

3) dobre, 

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie, 

6) naganne. 

71a. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

72. Szczegółowe kryteria oceny z zachowania są następujące: 

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

- wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia Statutu Szkoły, 

- osiąga maksymalne, na miarę swoich możliwości, wyniki w nauce, 

- jest pilny w nauce, bierze aktywny udział w lekcjach, 

- sumiennie wykonuje powierzone przez nauczycieli obowiązki, szczególnie wzorowo 

pełni dyżury klasowe i szkolne, 

- poszerza wiedzę w kołach zainteresowań (w szkole i poza szkołą), 

- jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w klasie i szkole, 

- wyróżnia się kulturą osobistą, używa kulturalnego języka, jest koleżeński i życzliwy 

wobec młodszych kolegów, słabszym pomaga w nauce i w rozwiązywaniu 

problemów, 

- jest uczciwy – nie ściąga na sprawdzianach, przedstawia tylko prace wykonane 

samodzielnie,  

- szanuje mienie szkolne, społeczne oraz własność kolegów, 

- w klasowym zeszycie uwag nie ma wpisów o negatywnym zachowaniu, 

- nigdy nie używa wulgarnego słownictwa, 

- wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska, 

- dba o estetyczny wygląd swój, klasy i szkoły, 

- nosi strój stosowny do wieku i miejsca, w którym się znajduje, 

- systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich 

nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, 

- nigdy nie spóźnia się na pierwsze zajęcia danego dnia, a tym bardziej na kolejne 

godziny lekcyjne, 

- nie ulega nałogom palenia papierosów, picia alkoholu, używania środków 

odurzających i szkodliwych dla zdrowia, 
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- wykazał się dużą aktywnością i kreatywnością na każdym etapie realizowanego 

projektu, wzorowo pełnił swoją funkcję w zespole, wspierał 

- działania innych członków zespołu. 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- osiąga bardzo dobre wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, 

- przestrzega Statutu Szkoły i jest systematyczny w nauce, aktywnie uczestniczy 

w zajęciach, 

- chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, 

- dokładnie wywiązuje się z powierzonych przez nauczycieli zadań, 

- systematycznie uczęszcza do szkoły i wszystkie nieobecności usprawiedliwia 

w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, 

- w semestrze ma nie więcej niż trzy spóźnienia z własnej winy, 

- jest zawsze kulturalny, nie używa wulgaryzmów, 

- nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć,  

- nie popada w konflikty z kolegami i osobami dorosłymi, 

- w klasowym zeszycie uwag i w miejscu „Uwagi o zachowaniu ucznia”, w dzienniku 

lekcyjnym ma nie więcej niż trzy wpisy dotyczące zachowania nacechowane niską 

szkodliwością dla innych i siebie i są to uwagi niepowtarzające się, 

- jest prawdomówny,  

- dla o higienę osobistą, 

- nosi strój stosowny do wieku, miejsca i sytuacji, 

- dba o estetyczny wygląd klasy i szkoły, 

- bezwzględnie szanuje własność szkolną i kolegów, 

- dba o prządek otoczenia, 

- nie ulega nałogom (nie pije, nie pali, nie używa narkotyków) 

- w okresie opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 4 godziny lekcyjne, 

- aktywnie uczestniczył we wszystkich etapach realizowanego projektu, sumiennie 

wywiązywał się z powierzonych zadań, współpracował w zespole. 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- dba o honor i tradycje szkoły, zna patrona szkoły, 

- przestrzega Statutu Szkoły, 

- pracuje na miarę swoich możliwości, 

- wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków, 

- zachowuje się kulturalnie wobec kolegów i wszystkich pracowników szkoły, 

- w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż pięć pisemnych uwag o niewłaściwym 

zachowaniu, zwracane mu uwagi odnoszą pozytywny skutek,  

- systematycznie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, ma nie więcej niż pięć spóźnień 

na pierwszą lekcję, nie spóźnia się na kolejne lekcje, 

- nie wszczyna kłótni i bójek, potrafi wypowiadać się w sposób poprawny i kulturalny,  

- jego zachowanie w otoczeniu, w którym się znajduje, nikomu nie przeszkadza 

w pracy, 

- dba o estetyczny wygląd swój, klasy i szkoły, 

- szanuje mienie szkolne, społeczne i własność kolegów, dba o prządek otoczenia, 

nie ulega nałogom, 

- w okresie opuścił bez usprawiedliwienia od 5 do 9 godzin lekcyjnych, 

- uczestniczył w większości działań projektowych, wykonywał przydzielone mu 

zadania, współpracował w zespole. 

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

- nie pracuje na miarę swoich możliwości, ale podejmuje starania o poprawę swoich 

wyników, 

- przestrzega zasad porządkowych, nie niszczy mienia szkoły, kolegów, 
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- zdarza mu się uczestniczyć w konfliktach,  

- nie ulega nałogom, 

- otrzymuje pisemne uwagi o niewłaściwym zachowaniu o niewielkiej szkodliwości, 

- nieregularnie usprawiedliwia nieobecności, w semestrze opuścił bez 

usprawiedliwienia nie więcej niż 10 – 13 godzin, 

- czasami spóźnia się (powyżej 5 razy na pierwszą godzinę lekcyjną), również 

na kolejne godziny w ciągu dnia, 

- wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem i psychologiem szkolnym, 

pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoły, 

- brał udział w części działań projektowych, podczas wykonywania zadań korzystał 

z pomocy innych członków zespołu, czasami opóźniał pracę lub stwarzał sytuacje 

konfliktowe. 

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:  

- nie pracuje na miarę swoich możliwości i nie zawsze podejmuje starania o poprawę 

swoich wyników, 

- nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań, 

- wielokrotnie dopuszcza się łamania postanowień Statutu Szkoły, 

- ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie siebie samego, innych uczniów 

i pracowników szkoły, 

- samowolnie upuszcza teren szkoły, oddala się od grupy,  

- ulega nałogom, 

- wykazuje brak kultury, jest arogancki, agresywny i wulgarny w stosunku 

do nauczycieli, personelu szkoły i kolegów, 

- w ciągu okresu otrzymuje liczne uwagi o niewłaściwym zachowaniu, są to uwagi 

powtarzające się, świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu norm 

zachowania, 

- w semestrze opuścił bez usprawiedliwienia od 14 – 20 godzin, często spóźnia się, 

zwłaszcza na kolejne godziny lekcyjne w ciągu dnia, 

- przystąpił do pracy nad projektem, ale nie zakończył realizacji żadnego z zadań, 

a jego zachowanie utrudniało prace innym. 

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

- nie pracuje na miarę swoich możliwości i nie zawsze podejmuje starania o poprawę 

swoich wyników, utrudnia prowadzenie lekcji, 

- ze względu na swoje zachowanie stanowi poważne zagrożenie dla siebie i innych, 

- bierze udział w bójkach, często powoduje konflikty, 

- znęca się fizycznie i psychicznie nad słabszymi, stosuje szantaż, zastraszanie, 

- rozmyślnie dewastuje mienie szkolne i prywatne, 

- wielokrotnie spóźnia się na zajęcia, w semestrze opuścił bez usprawiedliwienia 

więcej niż 20 godzin, 

- działa w nieformalnych grupach, 

- dopuszcza się kradzieży i wyłudzania pieniędzy, 

- nie robi nic pozytywnego na rzecz klasy, szkoły, 

- nie poprawia swojego zachowania oraz nie wykazuje chęci poprawy, mimo 

podejmowanych środków zaradczych, 

- pali papierosy, pije alkohol, używa bądź rozpowszechnia środki odurzające, 

- używa często wulgarnego słownictwa, 

- nie okazuje szacunku innym osobom, 

- odmówił udziału w projekcie lub był członkiem zespołu projektowego, 

ale nie wykonywał żadnych zadań, a jego zachowanie utrudniało pracę innym. 

73. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 
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2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

74. uchylony 

75. uchylony 

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

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń 

na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

77. Ocena zachowania za rok szkolny jest oceną uwzględniającą zachowanie ucznia 

w poprzednim okresie. 

78. uchylony 

79. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania: 

1) Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca klasy 

informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej rocznej 

ocenie zachowania. 

2) Jeżeli uczeń i rodzice (prawni opiekunowie) nie zgadzają się z proponowaną 

przez wychowawcę oceną poprawną, dobrą lub bardzo dobrą zachowania wówczas: 

- rodzic występuje z pisemnym wnioskiem zawierającym uzasadnienie swojego 

stanowiska   do wychowawcy klasy, 

- wychowawca klasy uzasadnia na piśmie proponowaną ocenę, 

- Dyrektor Zespołu powołuje komisję, która rozpatruje oba wnioski i podejmuje 

ostateczną decyzję. 

3) Jeżeli uczeń i rodzice (prawni opiekunowie) nie zgadzają się z proponowaną przez 

wychowawcę oceną nieodpowiednią lub naganną zachowania mają prawo wystąpić                      

o uzyskanie oceny wyższej, jeżeli spełnione zostaną poniższe warunki: 

- uczeń przyznał się do popełnionych przewinień, 

- uczeń dostarczył pisemne zobowiązanie rodzica dotyczącej regularnej (jeden raz 

w tygodniu)  kontroli zachowania, 

- uczeń zobowiązał się na piśmie do poprawy zachowania i umowy dotrzymał. 

80. Celem dokonania obiektywnej oceny zachowania wychowawcy prowadzą dokumentację 

pomocniczą. 

81. Dokumentacja pomocnicza do wystawienia oceny zachowania: 

1) uwagi na końcu dziennika lekcyjnego w miejscu przewidzianym na notatki. 

2) klasowy zeszyt uwag. 

82. Oceniając zachowanie uwzględnia się w szczególności:  

1) stosunek do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

2) stosunek do nauki; 

3) kulturę osobistą i kulturę słowa; 

4) zachowanie się na lekcjach i przerwach; 

5) poszanowanie mienia społecznego, symboli narodowych i religijnych; 

6) poszanowanie wolności sumienia i przekonań wyznawanych przez innych; 

7) dbałość o zdrowie swoje i innych, higienę osobistą, nieuleganie nałogom; 

8) systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia edukacyjne; 

9) umiejętność współpracy z kolegami, pracy w grupie; 

10) umiejętność rzeczowej, uczciwej samooceny, dostrzegania błędów w swoim 

postępowaniu, postępy w pracy nad sobą; 
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11) angażowanie się w działalność pozalekcyjną i społeczną, wywiązywanie się z podjętych 

obowiązków; 

12) udzielanie pomocy koleżeńskiej na miarę swoich możliwości; 

13) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, respektowanie zasad współżycia społecznego 

i ogólnie przyjętych norm etycznych; 

14) przestrzeganie obowiązków wynikających ze Statutu i innych Regulaminów 

obowiązujących w szkole. 

83. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, 

z zastrzeżeniem pkt 84. 

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

Zespołu, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone 

w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

85. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Zespołu 

powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania 

zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji. 

86. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Zespołu albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – 

jako przewodniczący komisji; 

2) wychowawca klasy; 

3) wskazany przez Dyrektora Zespołu  nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie; 

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 

6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

7) przedstawiciel Rady Rodziców. 

87. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa 

od ustalonej wcześniej oceny. 

88.  Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  

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

1) skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) wynik głosowania; 

4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

        Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

90. W czasie roku szkolnego organizowane są co najmniej trzy zebrania z rodzicami.  

 

§ 160a 

 

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu 

rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 



 33 

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać 

poza te treści. 

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela                      

i obejmuje następujące działania: 

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego; 

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie  etapów jego realizacji; 

3) wykonanie zaplanowanych działań 

4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. 

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

edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

6. Udział uczniów w   projekcie  jest obligatoryjny. 

7. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego jest uwzględniany w ocenie zachowania 

8. W przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, 

Dyrektor Zespołu może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. 

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 6, na świadectwie ukończenia gimnazjum                     

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

edukacyjnego wpisuje się „ zwolniony” lub „ zwolniona”. 

10. Warunkiem, na podstawie, którego dyrektor może podjąć decyzję o zwolnieniu ucznia 

z udziału w projekcie są: 

1) ciężka długotrwała choroba, 

2) nauczanie indywidualne, 

3) zdarzenia losowe, 

4) trudna sytuacja rodzinna. 

 

Rozdział 7a 

 

            Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego 

 

§ 160b  

 

1. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym będzie realizowany projekt   

edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców ( prawnych opiekunów) o warunkach realizacji 

projektu edukacyjnego. 

2. Wychowawca klasy, jako koordynator projektu, składa  do 30 września każdego roku 

szkolnego do Dyrektora Zespołu informację o realizowanych projektach edukacyjnych 

w danej klasie.      

3. Uczniowie mogą w porozumieniu z nauczycielem dokonać modyfikacji danego tematu. 

Dopuszcza się możliwość zgłaszania przez uczniów propozycji własnych tematów 

pod warunkiem, że są one zgodne  wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu z dnia 

20 sierpnia 2010 r. i możliwościami szkoły. 

4. Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które mogą 

mieć charakter przedmiotowy lub międzyprzedmiotowy, a czas ich realizacji może wynosić od 

1 do 6 miesięcy w zależności od problematyki i złożoności projektu. 

5. Projekt  edukacyjny może być realizowany w I i II klasie gimnazjum do 15 maja każdego 

roku. 

6. Projekty edukacyjne są zespołową pracą uczniów i mogą obejmować dowolne treści 

programowe zaakceptowane przez opiekuna projektu. 

7. Opiekunami projektu mogą być nauczyciele przedmiotów, którego tematycznie dotyczy 

projekt lub wychowawca klasy. Do zadań opiekuna projektu należy: 
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1) zatwierdzenie tematu projektu z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści 

podstawy programowej, uwarunkowań środowiska lokalnego, potrzeb szkoły 

lub ważnych wydarzeń rocznicowych, 

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

podziału uczniów na poszczególne zespoły zadaniowe od 4 do 6 uczniów 

(w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zwiększenie liczebności grup), 

3) opracowanie karty projektu, kontraktu i innych dokumentów związanych z realizacją 

projektu, 

4) prowadzenie konsultacji z uczniami realizującymi projekt, 

5) ocena projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagają jego realizację 

oraz uczniami realizującymi projekt 

6) ustalenie z uczniami form pracy i sposobu prezentacji, 

7) uzgodnienie z Dyrektorem Zespołu terminu i formy prezentacji 

8. Rolę koordynatora projektu spełnia wychowawca klasy 

9. Pozostali nauczyciele mogą pełnić rolę nauczyciela konsultanta, z którym współpracują 

uczniowie.     

10. Jako formę prezentacji dopuszcza się: 

1) prezentację multimedialną, 

2) prezentację na forum, 

3) prezentację w postaci wykonanego modelu, makiety gazetki, filmu, inscenizacji. 

11. Dokumentacja projektu edukacyjnego pozostaje w szkole i stanowi ją: 

1) karta projektu edukacyjnego zawierająca: temat projektu, cele, harmonogram działań, 

czas realizacji, skład zespołu projektowego i nazwisko opiekuna, 

2) karta oceny projektu. 

12. Kryteria oceny projektu są jednakowe dla wszystkich projektów realizowanych w szkole, 

muszą być respektowane przez wszystkich oceniających, są znane uczniom biorącym udział 

w realizacji projektu edukacyjnego. W ocenie uwzględniane są: 

1) wkład pracy, 

2) zaangażowanie, 

3) systematyczność, 

4) samodzielność, 

5) umiejętność współpracy w zespole, 

6) sposób wykonania i zawartość merytoryczna, 

7) sposób prezentacji, 

8) samoocena. 

13. W przypadku, gdy opiekunem projektu jest inny nauczyciel niż wychowawca klasy,       

przedkłada on wychowawcy informację o udziale uczniów w projekcie, wymaganą 

do ustalenia oceny z zachowania. 

§ 160c 

 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołania się od oceny z zakresu projektu 

edukacyjnego do Dyrektora Zespołu w terminie 7 dni od daty wystawienia oceny.                    

2. W przypadku odwołania powołuje się zespół odwoławczy w składzie: Dyrektor Zespołu, 

opiekun projektu i koordynator projektu w celu rozstrzygnięcia kwestii spornej. 

3. Decyzja podjęta przez zespół odwoławczy jest ostateczna. 

4. Dyrektor Zespołu rozstrzyga sytuacje problemowe, mogące pojawić się podczas realizacji 

projektów edukacyjnych. 

5. Dyrektor Zespołu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszych 

Zasad i warunków prowadzenia projektu edukacyjnego, dostosowując je do potrzeb                    

i możliwości organizacyjnych szkoły. 
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Rozdział 8 

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum 

 

§ 161 

 

1. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej 

i części dotyczącej języka obcego nowożytnego. 

1) część humanistyczna składa się z zadań z zakresu języka polskiego oraz zadań  z zakresu 

historii i wiedzy o społeczeństwie,              

2) część matematyczno-przyrodnicza składa się z zadań z zakresu matematyki oraz zadań 

z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki 

3) w części trzeciej dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonuje wyboru 

jednego z języków obcych, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu  

obowiązkowego, ta część egzaminu ma dwa poziomy.                

2. Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dzieci i młodzieży przeprowadza się w kwietniu,              

w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej 

„Komisją Centralną”.  

3. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu 

gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

1) W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu 

gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może 

nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  

2) Opinia, o której mowa w pkt. 3, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno – 

pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku 

szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, z tym 

że w przypadku uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego - nie wcześniej 

niż po ukończeniu szkoły podstawowej. 

3) Opinię, o której mowa w pkt. 3, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają 

dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest 

przeprowadzany egzamin gimnazjalny. 

4) Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, 

wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach 

i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia. 

5) Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 

do potrzeb uczniów, o których mowa w ust. 3 i ust. 3 pkt 4, odpowiada przewodniczący 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego.  

4. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

nie przystępują do  egzaminu gimnazjalnego. 

1) Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, 

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje 

kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora 

komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na wniosek 

rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 

5. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych 

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów 

objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni z zakresu odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego z części trzeciej tego egzaminu 
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na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata 

lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego. 

1) Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem                          

z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.  

6. uchylony 

7. uchylony 

8. uchylony 

9. uchylony 

10. uchylony 

11. uchylony 

12. uchylony 

13. uchylony 

14. uchylony 

15. uchylony 

16. uchylony 

17. uchylony 

18. uchylony 

 

Rozdział 9     

Procedura i tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków 

 

§ 162 

 

1. Każdy członek społeczności szkolnej (uczeń, jego rodzice, opiekunowie prawni, nauczyciele 

i pracownicy niepedagogiczni) oraz pozostałe osoby mogą składać do Dyrektora Zespołu 

skargi i wnioski dotyczące w szczególności pracy Zespołu i wykonywanych zadań 

statutowych placówki. 

2. Skargi i wnioski można składać we własnym interesie oraz w interesie społecznym. 

3. Wniesienie skargi nie powoduje jakiegokolwiek uszczerbku lub zarzutu w stosunku do osoby 

składającej skargę. 

4. Skargę lub wniosek składa się w formie pisemnej. 

5. Osoba odbierająca skargę lub wniosek potwierdza fakt przyjęcia dokumentu. 

6. Skargi anonimowe (nie zawierające imienia i nazwiska/nazwy oraz adresu wnoszącego) 

pozostawia się bez rozpoznania.  

7. Jeżeli z treści skargi nie można ustalić jej przedmiotu, niezwłocznie wzywa się wnoszącego 

do złożenia dodatkowych wyjaśnień i pisemnego uzupełnienia skargi. 

8. Składający skargę powinien złożyć dodatkowe wyjaśnienia i uzupełnienie w terminie 7 dni 

od daty otrzymania wezwania. Jeżeli nie uczyni tego w wyznaczonym terminie, jego skarga 

pozostanie bez rozpoznania (wezwanie do uzupełnienia skargi powinno zawierać pouczenie 

w tej sprawie). 

9. Po wpłynięciu skargi Dyrektor Zespołu niezwłocznie podejmuje niezbędne kroki w celu 

przeanalizowania, wyjaśnienia i zbadania zarzutów (analizuje dokumentację, wysłuchuje 

wszystkie zainteresowane osoby/strony, gromadzi materiały dotyczące kwestii spornych), 

a następnie podejmuje decyzję w sprawie. 

10. Jeżeli po zbadaniu i przeanalizowaniu sprawy Dyrektor Zespołu stwierdzi zaistniałe 

uchybienia i nieprawidłowości, wydaje polecenie lub podejmuje inne stosowne środki w celu 

ich usunięcia. 

11. Jeżeli po zbadaniu i przeanalizowaniu sprawy Dyrektor Zespołu nie stwierdzi żadnych 

uchybień i nieprawidłowości, oddala skargę jako bezpodstawną. 
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12. W terminie 14 dni (w szczególnie uzasadnionych przypadkach 30 dni) od daty wpłynięcia 

skargi lub wniosku Dyrektor Zespołu przekazuje wnioskodawcy na piśmie treść decyzji 

wraz z uzasadnieniem. 

13. Wnioskodawca może się odwołać od decyzji Dyrektora Zespołu do organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny nad szkołą w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

14. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie, 

ani też innej osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej. 

15. Skargi i wnioski oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestruje się i przechowuje się 

w sposób ułatwiający kontrole przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg. 


