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ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

 

 

§ 1 

1. Zespół Szkół w Turośni Kościelnej Gimnazjum im. ks. Michała Sopoćki zwany dalej szkołą jest 

placówką publiczną. 

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólne-

go; 

5) realizuje ustalone przez Ministra Oświaty zasady oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów. 

2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Białostockiej 4 w Turośni Kościelnej. 

3. Organem prowadzącym jest Gmina w Turośni Kościelnej. 

4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podlaski Kurator Oświaty. 

5. Szkoła nosi imię ks. Michała Sopoćki. 

6. Gimnazjum używa nazwy: Zespół Szkół w Turośni Kościelnej Gimnazjum im. ks. Michała So-

poćki. 

7. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu. 

8. W szkole organizowane są oddziały: ogólnodostępne i integracyjne. 

9. Szkoła jest jednostką budżetową. 

 

§ 2 

1. Gimnazjum kształci uczniów na podbudowie sześcioletniej szkoły podstawowej. 

2. Nauka w Gimnazjum trwa trzy lata i kończy się zewnętrznym egzaminem, uprawniającym do 

kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej każdego typu. 

3. Gimnazjum wydaje świadectwa ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki szkolne 

i dokumenty na zasadach określonych przez szczegółowe przepisy władz oświatowych. 

4. Świadectwo ukończenia Gimnazjum upoważnia absolwentów do kontynuowania nauki w 

szkołach ponadgimnazjalnych. 

 

§ 3 

1. Statut jest najważniejszym dokumentem na terenie Gimnazjum i wszystkie przepisy prawa 

wewnątrzszkolnego muszą być z nim zgodne. 

2. Dokonywanie zmian w Statucie następuje poprzez nowelizację Statutu uchwałą Rady 

Pedagogicznej. 
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ROZDZIAŁ II 

Cele i zadania Gimnazjum 
 

 

 

 

§ 4 

1. Cele i zadania Gimnazjum wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają program profilaktyczny 

i program wychowawczy szkoły. 

2. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach na 

jej podstawie, a w szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności na możliwie jak najwyższym poziomie, 

uwzględniającym indywidualny rytm rozwoju ucznia, niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia szkoły i podjęcia dalszego kształcenia; 

2) otacza opieką i zapewnia bezpieczeństwo wszystkim uczniom podczas zajęć 

programowych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły; 

3) kształtuje podstawy wychowawcze zgodnie z akceptowanym społecznie programem 

wychowawczym szkoły; 

4) zgodnie z misją szkoły dąży do kształtowania postawy twórczej uczniów, 

5) dba o kształtowanie uczuć patriotycznych i poczucie przynależności do „Małej Ojczyzny”; 

6) upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów i ich Rodziców; 

7) współpracuje z Rodzicami w wypełnianiu funkcji wychowawczo-opiekuńczych; 

8) zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną wszystkim uczniom oraz organizuje 

opiekę nad uczniami, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych potrzebne 

jest organizowanie zajęć wyrównawczych lub innych form pomocy; 

9) wspiera zdrowie psychiczne i fizyczne uczniów, pomagając im w zdobywaniu wiedzy o 

zagrożeniach dla zdrowia oraz w nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym 

zagrożeniom; 

10) zapewnia odpowiednie warunki nauczania; 

11) organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa oraz zajęcia związane z wyborem 

kierunku dalszego kształcenia uczniów; 

12) ułatwia rozumienie i poznawania samego siebie, znajdowania swojego miejsca w 

społeczeństwie oraz przyjmowania odpowiedzialności za siebie i innych; 

13) ukształtowanie racjonalnego podejścia do problemów życiowych, w tym do kryzysów 

okresu dojrzewania i umiejętności ich rozwiązywania; 

14) rozwijanie wrażliwości i otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi; 

15) kształtowanie nawyków związanych ze zdrowym trybem życia i profilaktyką uzależnień; 

16) uwrażliwienie wychowanków na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza 

nią; 

17) stworzenie warunków do świadomego wyboru przyszłego zawodu. 

3. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia 

Gimnazjum poprzez: 

1) realizację odpowiednich programów nauczania z poszczególnych przedmiotów 

obowiązkowych; 

2) wyrabianie umiejętności rozumnego wykorzystania uzyskanej wiedzy w życiu 

codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnym 

rozwojem. 

4. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w 

ustawie stosownie do posiadanych warunków i wieku uczniów poprzez: 

1) ścisłą współpracę z rodzicami; 
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2) realizację celów wychowawczych w procesach lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

3) kształtowanie postaw społecznie oczekiwanych; 

4) przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie. 

5. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Gimnazjum. 

6. Umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny. 

7. Kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości Ojczyzny poprzez: 

1) włączanie młodzieży w organizację imprez i uroczystości okolicznościowych, 

2) wyrabianie szacunku dla symboli narodowych flaga, godło, hymn narodowy, 

3) zwracanie uwagi uczniom do posługiwania się w Gimnazjum i poza nim poprawnym 

ojczystym językiem 

8. Kształtuje poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez: 

1) ścisły kontakt z placówkami kultury: filharmonia, kina, teatry, muzea, 

2) spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata kultury, 

3) obchody świąt i rocznic. 

9. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Łapach w ramach poradnictwa 

psychologicznego. 

10. Szkoła w miarę możliwości finansowych zatrudnia pedagoga szkolnego. 

11. Zakres czynności pedagoga ustala Dyrektor szkoły. 

12. Umożliwia realizację indywidualnych programów nauczania uczniom bardzo zdolnym oraz 

uczniom wymagającym szczególnej troski. 

13. Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych 

(koła przedmiotowe oraz zainteresowań). 

14. Szkoła stara się pomagać uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej bądź losowej w 

miarę swoich możliwości finansowych ze środków własnych, Komitetu Rodzicielskiego lub 

uzyskanych dzięki darowiznom osób trzecich (współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, opiniowanie wniosków o stypendia naukowe). 

15. Od roku szkolnego 2015/2016 szkoła zapewnia bezpłatne podręczniki do obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych dla klas pierwszych, od roku szkolnego 2016/2017 dla klas pierwszych i drugich 

gimnazjum, od roku szkolnego 2017/2018 dla wszystkich klas gimnazjum 

16. Darmowe podręczniki wypożyczają uczniowie z biblioteki szkolnej zgodnie z regulaminem 

wypożyczeń podręczników. 

 

§ 5 

1. Praca dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową 

kształcenia ogólnego, zgodnie z dopuszczonymi programami nauczania dla poszczególnych 

edukacji przedmiotowych. 

2. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej „pro-

gramem nauczania ogólnego”, dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły, po zasię-

gnięciu opinii rady pedagogicznej, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli. 

3. W szkole zasady opracowania programów nauczania i dopuszczania ich do użytku szkolnego 

określa szczegółowo „Procedura dopuszczania programów do użytku szkolnego w Zespole Szkół 

w Turośni Kościelnej”. 

4. Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie lub we 

współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opraco-

wany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) 

wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. 

5. Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania ogólnego musi być dostosowany do po-

trzeb edukacyjnych uczniów, dla których jest przeznaczony i uwzględniać warunki dydaktyczne i 

lokalowe szkoły, zainteresowania i możliwości uczniów. 

6. Nauczyciel lub zespół nauczycieli wybierając lub opracowując autorski program obowiązani są 

uwzględniać poniższe zasady: 



9 Statut Gimnazjum im. Ks. Michała Sopoćki w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej  

1) program nauczania ogólnego opracowuje się na cały etap edukacyjny; 

2) zachowanie zgodności programu nauczania z treściami nauczania zawartymi w podsta-

wie programowej; 

3) uwzględnienie w całości podstaw programowych edukacji kształcenia ogólnego; 

4) zachowanie poprawności pod względem merytorycznym i dydaktycznym; 

7. Program nauczania ogólnego obejmuje co najmniej jeden etap edukacyjny. 

8. Program nauczania zawiera : 

1) szczegółowe cele kształcenia i wychowania; 

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

ogólnego; 

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

widualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich 

program będzie realizowany; 

4) opis założonych osiągnięć ucznia; 

5) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia. 

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 dla programów, które będą obowiązywały w kolejnym roku 

szkolnym nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 15 czerwca poprzed-

niego roku szkolnego wraz z arkuszem diagnostycznym stanowiącym załącznik nr 2 do proce-

dury, o której mowa w ust. 3. 

10. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba, wykonująca zadania z zakresu nadzoru pe-

dagogicznego dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego przez nau-

czyciela/nauczycieli programu. W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program spełnia 

wszystkie warunki opisane w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, dyrektor szkoły może 

zasięgnąć opinii o programie innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiada-

jącego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla 

których program jest przeznaczony, doradcy metodycznego lub zespołu przedmiotowego funk-

cjonującego w szkole. 

11. Opinia, o której mowa w ust. 10 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą 

programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb edukacyjnych uczniów. 

12. Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później niż do 30 czerwca. 

13. Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza dyrektor szkoły po zasię-

gnięciu opinii rady pedagogicznej w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. Dopusz-

czone programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Numeracja pro-

gramów wynika z rejestru programów w szkole i zawiera numer kolejny, pod którym został zare-

jestrowany program w zestawie, symboliczne oznaczenie szkoły i rok dopuszczenia do użytku. 

ZSTK-G-rok-nr z rejestru szkolnego zestawu programów np. ZSTK-G-2012-07. Dyrektor szkoły 

ogłasza szkolny zestaw programów nauczania w formie decyzji kierowniczej do dnia 1 września 

każdego roku. 

14. Dopuszczone programy nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku pracy na jego podstawie. 

Ewaluacji dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go w procesie dydak-

tycznym. Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach zespołów przedmiotowych w terminie do 

15 czerwca każdego roku. 

15. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy 

programowej. 

16. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia z orzecze-

niem o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów za-

grożonych niedostosowaniem społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem, plany pracy kó-

łek zainteresowań zatwierdza dyrektor szkoły. 

17. Proces wychowawczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem Wychowawczym i Pro-

gramem Profilaktyki. 
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18.  Program Wychowawczy i Program Profilaktyki opracowuje zespół składający się z nauczycieli 

wskazanych przez dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego i delegowanych przez Radę Rodzi-

ców jej przedstawicieli. 

19.  Program Wychowawczy i Profilaktyki opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji wycho-

wawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na cykl edukacyjny, z uwzględ-

nieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów. 

20.  Programy, o których mowa w § 5 ust. 17 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpo-

częcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną. 

Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o Programie Wychowawczym i Profilaktyki 

wyrażone przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców. 

21.  W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska 

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programów Wychowawczego i Profilaktyki, ro-

zumianą jak w ust. 20, programy te ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organami sprawu-

jącym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu 

uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

22.  Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej, z uwzględnie-

niem treści Programu Wychowawczego i Profilaktyki i przedstawią je do zaopiniowania na ze-

braniach rodziców. Pozytywną opinię kwitują przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców (tró-

jek klasowych) w dokumentacji wychowawcy. 

23.  Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wycho-

wawcą klasy. Dyrektor Szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały 

okres funkcjonowania klasy. 

24.  Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek 

w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego, na wniosek nauczyciela – wycho-

wawcy lub na pisemny uzasadniony wniosek wszystkich rodziców danej klasy. 

 

§ 6 

1. Realizacja celów i zadań Gimnazjum następuje poprzez: 

1) integrację wiedzy nauczanej przez bloki przedmiotowe; 

2) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych; 

3) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (fakultatywnych), specjalistycznych 

oraz indywidualnych; 

4) prowadzenie lekcji religii w Gimnazjum; 

5) prowadzenie zajęć wychowania do życia w rodzinie; 

6) prowadzenie zajęć z preorientacji zawodowej; 

7) naukę dwóch języków obcych; 

8) pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni 

Psychologiczno-pedagogicznej, współpracą z Sądem Rodzinnym, Komisariatem Policji i 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej oraz innymi instytucjami 

wspomagającymi pracę szkoły; 

9) realizację Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego. 
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ROZDZIAŁ III 

Organy Gimnazjum 

 

 

 

 

§ 7 

1.  Organami Gimnazjum są: 

1) Dyrektor Gimnazjum; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

2. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski uchwalają regulaminy swojej 

działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym Statutem. 

 

§ 8 

Dyrektor 

1. Dyrektor Szkoły: 

1) kieruje szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego; 

2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy; 

3) jest organem nadzoru pedagogicznego; 

4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 

5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą. 

2. Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest bezpo-

średnim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole. Jest przewodniczącym 

Rady Pedagogicznej. 

3. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa o systemie 

oświaty i inne przepisy szczegółowe. 

4. Dyrektor Szkoły. Kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególno-

ści: 

1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości 

pracy; 

2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 

zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej; 

3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; 

4) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia 

o tym organ prowadzący i nadzorujący; 

5) powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, gdy zachodzi taka potrzeba; 

6) opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów; 

7) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami; 

8) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski 

wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły; 

9) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela; 

10) wykreślono 

11) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i S samorządu Uczniowskiego; 
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12) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których 

celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbo-

gacanie form działalności wychowawczo-opiekuńczej w szkole; 

13) udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymo-

gów zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego poza szkołą lub w 

formie indywidualnego nauczania; 

14) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formach i na zasadach określonych w 

rozdziale IX statutu szkoły; 

15) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie indywidualne na 

zasadach określonych w § 89 statutu szkoły; 

16) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez zamieszkałe w 

obwodzie szkoły dzieci. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku 

nauki tj. opuszczenie co najmniej 50% zajęć w miesiącu, Dyrektor wszczyna postępowa-

nie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 

17) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę 

Pedagogiczną. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie pro-

gramów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego; 

18) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły przedmioto-

we, problemowo-zadaniowe i zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

pracujący z uczniami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności; 
19)     zwalnia  uczniów z plastyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych,  informatyki, dru-

giego języka w oparciu o odrębne przepisy; 

20) udziela zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie z zasada-

mi określonymi w § 64 statutu szkoły; 

21) występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie 

ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej jego 

części w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających ucz-

niowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku. Dyrektor składa wniosek w poro-

zumieniu z rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami); 

22) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych; 

23) opracowuje ofertę realizacji w szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego w 

uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i 

Radę Rodziców; 

24) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religij-

nej uczniom; 

25) wykreślono 

26) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala zadania nauczycieli, czas realizacji pro-

jektu, termin oraz sposób prezentacji, sposób podsumowania pracy uczniów nad projek-

tem, inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu; 

27) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki w formie 

księgi uczniów prowadzonych na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

28) zwalnia ucznia w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, 

uniemożliwiających udział jego w realizacji projektu edukacyjnego, na udokumentowany 

wniosek rodziców ucznia z realizacji projektu edukacyjnego; 

29) na udokumentowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 

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

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

afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka 

obcego; ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zwalnia na podstawie 

tego orzeczenia; 

30) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dy-

daktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów; 
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31) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i 

sprawdzianów wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym na zasadach określo-

nych w rozdziale VIII § 64, 65, 66; 

32) ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów niepełno-

sprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecz-

nym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifi-

kacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela; 

33) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie or-

ganizacji praktyk studenckich. 

34) dyrektor szkoły odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego ucznia; 

35) zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii o 

ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez 

lekarza, na czas określony w tej opinii, lub zwalnia ucznia z realizacji wychowania fizycz-

nego (wtedy wpisuje się „zwolniony”). 

5. Organizuje działalność szkoły, a w szczególności: 

1) opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny; 

2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego 

oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych; 

3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej; 

4) wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych przepi-

sach, dni wolne od zajęć; 

5) informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach wolnych; 

6) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie 

zdrowia uczniów; 

7) zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytua-

cjach wystąpienia w kolejnych w dwóch dniach poprzedzających zawieszenie zajęć tem-

peratury – 15°C, mierzonej o godzinie 21.00. Określone warunki pogodowe nie są bez-

względnym czynnikiem determinującym decyzje dyrektora szkoły; 

8) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły, a w szcze-

gólności należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu 

uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym; 

9) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne; 

10) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości 

o estetykę i czystość; 

11) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły; 

12) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Ra-

dzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców; 

13) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi odpo-

wiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

14) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicz-

nego urządzeń na terenie szkoły; 

15) za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły 

tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze; 

16) organizuje prace konserwacyjno-remontowe oraz powołuje komisje przetargowe; 

17) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły; 

18) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie 

z odrębnymi przepisami; 

19) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 

6. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności: 

1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły; 

2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowni-

czych; 
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3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych 

zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych w oparciu o opracowane 

przez siebie kryteria oceny; 

4) decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy w jednostkach 

samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej; 

5) organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowi-

skach urzędniczych w szkole; 

6) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych; 

7) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego; 

8) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom 

administracji i obsługi szkoły; 

9) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracow-

ników; 

10) udziela urlopów zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem Pracy; 

11) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami; 

12) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem; 

13) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego; 

14) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez 

organ prowadzący; 

15) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

16) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy; 

17) odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym; 

18) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i 

zatwierdzania; 

19) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa. 

7. Sprawuje opiekę nad uczniami: 

1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim; 

2) powołuje Komisję Stypendialną; 

3) ustala w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii Komisji Stypen-

dialnej i Rady Pedagogicznej, wysokość stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia 

sportowe; 

4) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły; 

5) organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia; 

6) opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do „wyprawki 

szkolnej”; 

7) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofi-

zycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w szko-

le. 

8. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora szkoły. 

9. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą 

i aktami wykonawczymi do ustawy. 

 

§ 9 

1.  Dyrektor Szkoły może być odwołany na podstawie art. 38 o systemie oświaty: 

1) na własną prośbę – za 3-miesięcznym wypowiedzeniem, 

2) z inicjatywy organu prowadzącego w przypadku negatywnej oceny wynikającej z 

nieprzestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy pracowników i uczniów Gimnazjum – bez wypowiedzenia, 

3) z inicjatywy organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku negatywnej oceny 

– bez wypowiedzenia, 

4) w przypadkach szczególnie uzasadnionych, w czasie roku szkolnego – bez 

wypowiedzenia, 
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5) za nieprawidłowe dysponowanie przyznanymi Gimnazjum środkami budżetowymi oraz 

gospodarowanie mieniem – bez wypowiedzenia, 

6) za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły – bez 

wypowiedzenia. 

 

§ 10 

Rada Pedagogiczna 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane 

przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawi-

ciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo-

wychowawcza. 

4. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących: 

1) uchwala regulamin swojej działalności; 

2) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi z orzeczeniem o niepełno-

sprawności po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-

pedagogicznej i zgody rodziców; 

4) zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny; 

5) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego; 

6) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy; 

7) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

8) uchwala Statut Szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu. 

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

nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskona-

lenia pracy szkoły lub placówki. 

5. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących: 

1) opiniuje organizacje pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych oraz 

plan doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

2) opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku 

szkolnego; 

3) opiniuje propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych; 

4) wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju nie-

pełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwo-

ści psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrze-

bie kształcenia specjalnego; 

5) opiniuje projekt innowacji do realizacji w szkole; 

6) opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wy-

różnień; 

7) opiniuje projekt finansowy szkoły; 

8) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla Dyrektora Szkoły; 

9) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, któ-

rych celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza; 

10) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora; 

11) opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego; 

12) opiniuje szczegółowe warunki realizacji i oceny projektu edukacyjnego przez uczniów 

gimnazjum; 

13) opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kie-

rownicze. 
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6. Rada Pedagogiczna ponadto: 

1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia dyrektora do obwieszcza-

nia tekstu jednolitego statutu; 

2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub z 

innych funkcji kierowniczych w szkole; 

3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły; 

4) głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły; 

5) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do organu 

prowadzącego; 

6) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli; 

7) ma prawo składania wniosku wspólnie z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim o 

zmianę nazwy szkoły i nadanie imienia szkole; 

8) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły; 

9) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy; 

10) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli. 

7. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Ze-

brania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Ra-

dy Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków. 

8. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwy-

kłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 

9. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu 

wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w 

razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowa-

dzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

10. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania 

spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobi-

ste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

11. Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej sporządzane są w formie elektronicznej z wykorzysta-

niem technologii informatycznej, zabezpieczającej selektywny dostęp do protokołów oraz reje-

strator historii zmian i ich autorów, a także umożliwiający sporządzenie protokołów w formie pa-

pierowej. W terminie 10 dni od zakończenia roku szkolnego dokonuje się wydruku papierowego 

ze wszystkich protokołów. Ostemplowane i przesznurowane dokumenty przechowuje się w ar-

chiwum szkoły, zgodnie z Instrukcją Archiwizacyjną. 

 

§ 11 

Rada Rodziców 

1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 

2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami szkoły. 

3. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego. 

4. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu 

rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach; istnieje możliwość kadencyjności tego 

gremium. 

5. W wyborach, o których mowa w ust. 4 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (prawny opie-

kun). 

6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady; 

2) szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców; 

3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

7. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu. 
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8. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców. 

9. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących: 

1) uchwala regulamin swojej działalności; 

2) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy; 

3) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczna Program Profilaktyki; 

10.  Programy, o których mowa w § 11 ust. 9 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczę-

cia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną. 

11. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzy-

ska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programów Wychowawczego i Profilaktyki, 

programy te ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organami sprawującym nadzór pedagogicz-

ny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez 

Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

12. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących: 

1) opiniuje projekt planu finansowego szkoły składanego przez Dyrektora; 

2) opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń; 

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

stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedsta-

wienie opinii nie wstrzymuje postępowania; 

4) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przy-

padku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować; 

5) opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego. 

13.  Rada Rodziców może: 

1) wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela 

stażysty; 

2) występować do Dyrektora Szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 

szkolnych; 

3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na 

stanowisko dyrektora szkoły; 

4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ 

nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy. 

14.  Spotkania Rady Rodziców z Dyrektorem Szkoły odbywają się w miarę potrzeb. 

 

§ 12 

Samorząd Uczniowski 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum. 

2. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

3. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów takich jak: 

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

wymaganiami; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

3) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

miedzy wynikiem szkolnym a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań; 

4) prawo do redagowania i wydawania własnej gazetki szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z 

Dyrektorem Szkoły; 
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6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu. 

4. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o własny regulamin, który nie może być sprzeczny ze 

Statutem szkoły. 

5. Tryb pracy Samorządu Uczniowskiego i szczegółowy sposób przeprowadzenia wyborów 

określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 

6. Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi szkoły. 

7. Podmiot, do którego Samorząd skierował zapytanie lub wniosek, winien ustosunkować się do 

treści zapytania lub wniosku w ciągu najpóźniej 14 dni. Sprawy pilne wymagają odpowiedzi 

niezwłocznej. 

8. Samorząd ma prawo opiniować na wniosek Dyrektora Szkoły pracę nauczycieli szkoły, dla 

których Dyrektor dokonuje oceny ich pracy zawodowej. 

9. Uczniowie mają prawo odwołać organy Samorządu na wniosek podpisany przez 20% uczniów 

szkoły. 

10. W razie zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 9, stosuje się następującą procedurę: 

1) wniosek poparty przez stosowną liczbę uczniów — wraz z propozycjami kandydatów do 

objęcia stanowisk w organach Samorządu — wnioskodawcy przedkładają Dyrektorowi 

Szkoły; 

2) Dyrektor Szkoły może podjąć się mediacji w celu zażegnania sporu wynikłego wśród 

uczniów; może to zadanie zlecić opiekunom Samorządu lub nauczycielom pełniącym 

funkcje kierownicze w szkole; 

3) jeśli sporu nie udało się zażegnać, ogłasza się wybory nowych organów Samorządu; 

4) wybory winny się odbyć w ciągu dwóch tygodni od ich ogłoszenia; 

5) regulacje dotyczące zwyczajnego wyboru organów Samorządu obowiązujące w Szkole 

stosuje się odpowiednio. 

 

§ 13 

Zasady współdziałania organów szkoły 

1. Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożli-

wiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich 

kompetencji. 

2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwa-

lone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi szko-

ły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły. 

3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji 

konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając 

kompetencji organu uprawnionego. 

4. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych 

organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

5. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz 

uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał 

umieszczanych na tablicy ogłoszeń. 

6. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją re-

prezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej, a Radzie Pedago-

gicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu. 

7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków. 

8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci. 

9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej. 

10. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców: 

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do 

Dyrektora Szkoły; 
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2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem 

każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk; 

3) Dyrektor Szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony 

sporu; 

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie zaintereso-

wanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

11. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest Ze-

spół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów 

szkoły, z tym, że Dyrektor Szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole. 

12. Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w 

przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania. 

13. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie 

ostateczne. 

14. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego. 
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ROZDZIAŁ IV 

Organizacja gimnazjum 

 

 

 

 

§ 14 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej są: 
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia; 

3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; 

4) zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

2. Zajęcia w szkole prowadzone są: 
1) w systemie klasowo-lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie 

zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas za-

jęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowa-

dzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej; 

2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na 

grupy, opisanych w niniejszym statucie; 

3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyj-

nego: zajęcia z języków obcych, religii, zajęcia wychowania fizycznego; 

4) w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów edukacyjnych: 

religia; 

5) w toku nauczania indywidualnego; 

6) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania; 

7) w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą; 

8) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wyni-

kającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. 

Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć 

artystycznych, zajęć technicznych, wychowania fizycznego (2 godz.); 

9) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy nauko-

we, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodo-

we, obozy szkoleniowo-wypoczynkowe w okresie ferii letnich; 

3. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces dy-

daktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.2. 

4. Godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela przeznaczane są na zaję-

cia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień i umiejętności 

uczniów, zajęcia opieki świetlicowej. Przydział godzin następuje w terminie do 15 września każ-

dego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i szkoły z uwzględniłem deklaracji nau-

czycieli. 

5. Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyoddziałowych i międzyklasowych: 

1) w pierwszym tygodniu września każdego roku szkolnego przeprowadza się sprawdzian 

kompetencyjny z języka nowożytnego. Na podstawie jego wyników dokonuje się tworze-

nia grup międzyoddziałowych o określonym poziomie znajomości języka; 

2) uczniowie klas pierwszych gimnazjum przed zakończeniem roku szkolnego, dokonują wybo-

ru rodzaju zajęć artystycznych i technicznych z oferty tych zajęć zaproponowanych przez 
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dyrektora szkoły, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną i po uwzględnieniu możliwości or-

ganizacyjnych szkoły; 

3) uczniowie klas pierwszych gimnazjum w pierwszym tygodniu roku szkolnego dokonują wy-

boru form realizacji 2 godzin wychowania fizycznego z ofert tych zajęć zaproponowanych 

przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i zaopiniowaniu przez 

Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców i uwzględnieniu bazy sportowej szkoły, możliwości 

kadrowych, miejsca zamieszkania uczniów oraz tradycji sportowych danego środowiska 

lub szkoły; 

4) Zajęcia, o których mowa w pkt 3 mogą być realizowane jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne 

lub pozaszkolne w formach: 

a) zajęć sportowych; 

b) zajęć rekreacyjno-zdrowotnych; 

c) zajęć tanecznych; 

d) aktywnych form turystyki. 

6. Dopuszcza się łączenie dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w formie 

zajęć określonych w ust. 5 pkt 4 z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia w 

okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie. 

7. Na zajęciach edukacyjnych z informatyki dokonuje się podziału na grupy w oddziałach liczących 

24 uczniów i więcej, z tym, że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk 

komputerowych w pracowni komputerowej. 

8. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, w grupach o różnym stopniu zaa-

wansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach oddziałowych, międzyod-

działowych i międzyklasowych od 10 do 24 uczniów. Jeżeli w szkole są tylko dwa oddziały tego 

samego etapu edukacyjnego, zajęcia z języków obcych oraz przedmiotów ujętych w podstawie 

programowej w zakresie rozszerzonym mogą być prowadzone w grupach międzyoddziałowych 

liczących nie mniej niż 7 osób. 

9. Podczas zajęć edukacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa, obejmujących prowadzenie ćwiczeń 

z zakresu udzielania pierwszej pomocy dokonuje się podziału na grupy w oddziale liczącym 

więcej niż 30 osób, na czas prowadzenia ćwiczeń. 

10. Oddziały liczące mniej niż 30 osób mogą być dzielone na grupy na czas ćwiczeń z zakresu udzie-

lania pierwszej pomocy za zgodą organu prowadzącego. 

11. W oddziałach integracyjnych szkołach ogólnodostępnych, podczas ćwiczeń, o których mowa w 

ust. 10 dokonuje się podziału na grupy, z tym, że grupa nie powinna liczyć mniej niż 5 osób. 

12. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Do-

puszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych. 

13. Zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone łącznie dla dziewcząt i chłopców. 

14. Na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jeżeli z programu wynika koniecz-

ność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych (biologia, fizyka, chemia) dokonuje się po-

działu na grupy, jeżeli oddział liczy 30 uczniów i więcej. 

15. W szkole może być utworzony oddział integracyjny liczący od 15 do 20 uczniów, 

 

§ 15 

1. Dyrektor Szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału lub klas na cały okres 

kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych w przepisach 

prawa. 

 

§ 16 

1. Uczeń może być zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy kompu-

terze na zajęciach informatyki lub drugiego języka po spełnieniu warunków: 



22 Statut Gimnazjum im. Ks. Michała Sopoćki w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej  

1) lekcje wychowania fizycznego, informatyki, drugiego języka, z których uczeń ma być 

zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu, 

2) rodzice ucznia występują z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, 

że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach. 

2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego, z pracy przy komputerze na za-

jęciach informatyki lub z drugiego języka ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, 

jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zaję-

ciami lekcyjnymi. 

3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, drugiego 

języka po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły. 

4. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni 

publicznej, w tym publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepublicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej wa-

runki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy o systemie oświaty, zwalnia ucznia z wadą 

słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z auty-

zmem z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu 

kształcenia w danym typie szkoły. 

5. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształ-

cenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią czytać lub pisać, 

mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do trzeciej 

części egzaminu gimnazjalnego na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie zaopi-

niowanych przez dyrektora szkoły. 

6. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do 

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w terminie do 20 

sierpnia danego roku szkolnego, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dy-

rektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, egzaminu gim-

nazjalnego lub odpowiedniej jego części. Dyrektor Szkoły składa wniosek w porozumieniu z ro-

dzicami( prawnymi opiekunami) ucznia. 

7. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji admini-

stracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie obowiązku nauki 

lub obowiązku szkolnego poza szkołą. 

8. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu zabezpieczając dostęp uczniom do treści, które 

mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania 

zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację. 

9. Przerwy lekcyjne trwają 10 minut, w tym trzy po 15 minut. 

10. W szkole obowiązuje 5-dniowy tydzień nauki. 

 

§ 17 

1. W Gimnazjum może być prowadzona działalność innowacyjna i eksperymentalna według 

odrębnych przepisów. Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane 

zajęcia edukacyjne, całą szkołę, oddział lub grupę i ma na celu poprawę jakości szkoły. 

2. Uchwały w sprawach wprowadzania innowacji edukacyjnych podejmuje Rada Pedagogiczna. 

3. Działalność, o której mowa w ust. 1 może być prowadzona na podstawie programów 

opracowanych przez szkołę lub zainicjowanych przez władze oświatowe. 

 

§ 18 

Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki 

1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
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2. W szkole wprowadza się dodatkową dokumentację: 
1) teczkę wychowawcy klasy; 

2) zeszyt pochwał i uwag jako załącznik do dziennika lekcyjnego klasy; 

3) dziennik zajęć pozalekcyjnych, dokumentujący realizację godzin wg art. 42 KN; 

4) dziennik zajęć specjalistycznych i dydaktyczno-wyrównawczych; 

5) dziennik nauczania indywidualnego; 

3. Teczka wychowawcy klasy zawiera: 
1) listę uczniów w oddziale; 

2) listę uczniów potwierdzającą zapoznanie ich z dokumentacją szkolną; 

3) plan pracy wychowawczej na dany rok szkolny; 

4) wniosek rodziców o braku zgody na udział w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie, 

5) zgoda rodziców na przetwarzanie i upowszechniania danych osobowych ucznia; 

6) zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na udział w zajęciach wyrównawczych, socjotera-

peutycznych oraz innych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowa-

nej przez szkołę; 

7) tematykę zebrań z rodzicami; 

8) listę obecności rodziców na zebraniach; 

9) kontakty indywidualne z rodzicami; 

10) karty informacyjne o przewidywanych ocenach niedostatecznych; 

11) karty samooceny zachowania ucznia; 

12) karty proponowanych ocen zachowania przez nauczycieli i zespół klasowy; 

13) lista podziału uczniów na grupy międzyoddziałowe i międzyklasowe. 

14) dokumentacja wycieczek klasowych; 

15) dokumentacja związana z realizacją projektów edukacyjnych; 

16) dokumentacja szkolna (Statut Szkoły, WZO, Program Profilaktyczny i Wychowawczy), z 

którą wychowawca zobowiązany jest zapoznać uczniów i rodziców). 

4. Dziennik zajęć pozalekcyjnych do dokumentowania realizacji godzin wg art.42 ust. 2 pkt 2 pro-

wadzi każdy nauczyciel zatrudniony w szkole. 

5. Dziennik, o którym mowa w ust. 4 zawiera: 
1) imię i nazwisko nauczyciela; 

2) wykaz zrealizowanych godzin w poszczególnych semestrach; 

3) dokumentacje potwierdzającą zajęcia prowadzone jako: 

a) kółka zainteresowań, z planem pracy, wykazem uczniów, listą obecności uczniów, tematy-

ką poszczególnych zajęć, 

b) zajęcia z uczniem zdolnym lub słabym, z tematyką zajęć, lista uczniów, 

c) zajęcia opieki świetlicowej ze wskazaniem formy, miejsca i uczniów objętych opieką. 
4) rozliczenie semestralne zrealizowanych godzin; 

5) wyniki ewaluacji; 

6) potwierdzenie form sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 

6. Dziennik Zajęć wg. art. 42 KN są własnością szkoły. 

 

§ 19 

Biblioteka 

1. W gimnazjum działa biblioteka i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). 

2. Biblioteka jest: 

1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach 

prowadzonych przez bibliotekarza (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad 

zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy, 

2) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców, 
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3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej. 

3. Zadaniem biblioteki i ICIM w gimnazjum jest: 

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych; 

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i medioteki, 

3) prowadzenie działalności informacyjnej; 

4) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych; 

5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej; 

6) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania; 

7) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów 

do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek; 

8) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów; 

9) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych; 

10) organizacja wystaw okolicznościowych. 

4. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki przeprowadzania za-

jęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli określonych usług biblio-

tecznych określa Regulamin biblioteki i medioteki. 

5. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły, który: 

1) zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bez-

pieczeństwo i nienaruszalność mienia; 

2) zatrudnia bibliotekarzy z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi i pedagogicznymi 

według obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia im warunki do doskonalenia za-

wodowego; 

3) przydziela na początku każdego roku kalendarzowego środki finansowe na działalność b i-

blioteki; 

4) zatwierdza przydział czynności bibliotekarza; 

5) wyznacza w planie lekcji godziny na realizację zajęć w ramach edukacji czytelniczej, infor-

macyjnej i medialnej; 

6) inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką w tworzeniu systemu 

edukacji czytelniczej, informacyjnej oraz medialnej w szkole; 

7) zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy 

zmianie bibliotekarza; 

8) nadzoruje i ocenia pracę biblioteki. 

 

§ 20 

Świetlica 

1. Ze względu na organizację dojazdu do szkoły Gimnazjum organizuje świetlicę. Pracę świetlicy 

porządkuje regulamin świetlicy. 

2. Zajęcia świetlicowe organizowane są dla wszystkich uczniów dojeżdżających. 

3. Opiekę nad uczniami pozostającymi w świetlicy sprawuje Kierownik Świetlicy. 

4. Czas pracy świetlicy uzależniony jest od możliwości i potrzeb szkoły. 

5. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje Dyrektor Szkoły. 

 

§ 21 

Stołówka szkolna 

1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie oraz nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół w 

Turośni Kościelnej. 

2. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie lub, których dożywianie finansu-

je GOPS. 

3. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów. 
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4. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 

5. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w jadalni czuwają dyżurujący 

nauczyciele. 

6. W stołówce należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa związanych ze spożywaniem posiłków. 
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ROZDZIAŁ V 

Współpraca z Rodzicami 
 

 

 

 

§ 22 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i 

kształcenia uczniów. 

2. Rodzice ( prawni opiekunowie) mają prawo do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń edukacyjnych w szkole i klasie; 

2) uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów 

lub trudności w nauce bądź zachowaniu; 

3) znajomości Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania uczniów wraz ze szczegółowymi 

kryteriami ocen, a w szczególności do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów; 

4) uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci; 

5) wyrażania opinii i występowania z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły za 

pośrednictwem rady rodziców; 

6) wyrażania opinii na temat planowanych wycieczek szkolnych; 

7) wyrażania zgody na uczestnictwo dziecka w wycieczkach i zawodach szkolnych; 

8) występowania z wnioskiem o indywidualny tok nauczania lub indywidualny program 

nauczania; 

9) występowania z wnioskiem o zbadanie trybu wystawienia ustalonej klasyfikacyjnej oceny 

końcoworocznej z zajęć edukacyjnych; 

10) występowania z wnioskiem o zbadanie trybu wystawienia, niezgodnej ich zdaniem, 

końcowej oceny z zachowania; 

11) uzyskania porady pedagoga szkolnego i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 

przypadku stwierdzenia konieczności pomocy dziecku. 

3. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do: 

1) zapewnienia dziecku warunków kształcenia się; 

2) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dziecka 

i nie zaniedbywać ich; 

3) poświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci tak, aby wzmocnić wysiłki szkoły skierowane 

na osiągnięcie celów nauczania i wychowania; 

4) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka do szkoły; 

5) przekazywania informacji na temat stanu zdrowia dziecka, mogących mieć wpływ na 

bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole; 

6) usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole w sposób ustalony przez szkołę; 

7) brania odpowiedzialności za działania swego dziecka wymierzone przeciw społeczności 

szkolnej lub mieniu szkolnemu; 

8) zapoznanie się ze Statutem Szkoły i innymi dokumentami obowiązującymi w szkole oraz 

przestrzeganie zasad zawartych w tych dokumentach w zakresie dotyczącym rodziców; 

9) zapoznania się ze Statutem Szkoły i przestrzeganiem go w zakresie ich dotyczącym; 

10) osobistego odebrania ucznia ze szkoły w przypadku zwolnienia go z zajęć lekcyjnych. 

4. W kształtowaniu pozytywnego wizerunku szkoły powinni mieć swój udział również rodzice (prawni 

opiekunowie). 

5. Szkoła organizuje stałe spotkania z rodzicami w formie zebrań i indywidualnych spotkań. 
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ROZDZIAŁ VI 

Nauczyciele i inni pracownicy Gimnazjum 

 

 

 

 

§ 23 

1. Dyrektor zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy. 

3. Zakres czynności nauczycieli, pracowników administracji i obsługi określa Dyrektor Gimnazjum. 

4. Nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym i jako taki podlega szczególnej ochronie prawnej, 

gdyż działa w imieniu państwa. Jednocześnie status ten wiąże się ze zwiększoną 

odpowiedzialnością i surowszymi sankcjami w sytuacji przekroczenia swoich uprawnień lub 

niedopełnienia obowiązków. 

5. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą jest odpowiedzialny za 

jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

6. Do zadań nauczycieli należy w szczególności: 

1) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych 

przez szkołę, 

2) ustalenie bieżącej, śródrocznej i rocznej oceny ucznia, 

3) realizacja zadań wyznaczonych w przydziale czynności szkoły i przydzielonych corocz-

nie przez Dyrektora, 

4) dbałość o pomoce dydaktyczne, sprzęt i mienie szkolne, 

5) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej 

wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu naucza-

nia danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania 

w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagad-

nień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych 

opinii i sadów, wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów, 

6) wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o objęcie opieką Zespołu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej ucznia, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania 

nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdol-

nienia, 

7) aktywny udział w pracach Zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych, 

do, których nauczyciel należy, 

8) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidual-

nych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zabu-

rzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone 

opinią poradni publicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

9) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności 

uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu ocena 

niedostateczną według formy ustalonej w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania, 

10) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. po-

przez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do 

udziału w konkursach, turniejach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach, 

11) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie 

możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą, 

12) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym, 

13) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów, 
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14) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycz-

nej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lek-

cjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach 

doskonalenia organizowanych przez CEN, MODN, OKE lub inne instytucje w porozu-

mieniu z Dyrekcją Szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN, 

15) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizo-

wanych przez szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmio-

towym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej, 

16) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę między-

lekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne 

rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych zapisów Kodeksu Pracy, 

17) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie prawi-

dłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów a także potwier-

dzanie własnoręcznym podpisem odbyte zajęcia, 

18) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności 

osobistej ucznia, 

19) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców, 

20) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze, 

21) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego pro-

gramu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawie-

niu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną. 

 

§ 24 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest: 

1) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie 

w miarę potrzeb, 

2) opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku 

w szkole. 

3) korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, 

4) wypracowanie form pomocy uczniom z deficytami rozwojowymi oraz form pracy z 

uczniem szczególnie uzdolnionym, 

5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

6) współpraca w zakresie szkolnego mierzenia jakości pracy szkoły, 

7) prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z koncepcją Planu 

Wychowawczego i Programu Profilaktyki szkoły, 

8) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych oraz uzupełnianiu ich 

wyposażenia. 

2. Nauczyciele danego przedmiotu lub bloków przedmiotowych lub nauczyciele przedmiotów 

pokrewnych mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły 

problemowo-zadaniowe. 

3. Pracą zespołu kieruje lider powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu lub Rady 

Pedagogicznej. 

 

§ 25 

1. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły za osiągane efekty prowadzonych 

zajęć edukacyjnych. 

2. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły, cywilnie lub karnie za: 

1) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego, 

2) tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na 

zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie przydzielonych mu dyżurów, 
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3) nieznajomość obowiązujących w szkole procedur, 

4) nieznajomość dokumentów regulujących organizację pracy szkoły, 

5) nieprzestrzeganie Statutu Gimnazjum i innych regulaminów pracy, 

6) nieprzestrzeganie dyscypliny pracy, 

7) wpływanie na negatywny wizerunek nauczyciela i szkoły. 

 

 

§ 26 

Wychowawca 

1. Oddziałem klasy opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca 

opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do potrzeb uczniów oraz 

warunków środowiskowych Gimnazjum. 

4. Wychowawca winien uwzględnić w swojej pracy koncepcję Programu Wychowawczego i 

Programu Profilaktycznego szkoły. 

5. Wychowawca ma szczególną uwagę zwrócić na zadania szkoły zapisane w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego, na kształtowanie postawy tolerancji i humanitaryzmu. 

6. Wychowawca klasy jest powoływany przez Dyrektora Szkoły. 

7. Wychowawca klasy w szczególności: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

2) planuje i organizuje, wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia 

zespołowego, ustala treści i formy lekcji wychowawczych w oparciu o program 

wychowawczy szkoły, 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując 

ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów a także wobec tych, którym 

potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów zdolnych jak i mających różne 

trudności i niepowodzenia), 

4) interesuje się postępami uczniów w nauce, zwraca szczególną uwagę na tych, którzy 

napotykają trudności, analizuje problemy wspólnie z zespołem klasowym, 

5) dba o regularne uczęszczanie uczniów do Gimnazjum, bada przyczyny absencji i 

udziela pomocy uczniom, którzy opuścili zajęcia edukacyjne, 

6) zachęca do aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych, interesuje się udziałem 

uczniów w różnych formach zajęć, 

7) wywiera wpływ na zachowania uczniów i podejmuje środki zaradcze w porozumieniu z 

zespołem klasowym, nauczycielami, pedagogiem i rodzicami, 

8) przeprowadza wybór i organizuje pracę samorządu klasowego, 

9) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo -

wychowawczych ich dzieci, 

10) informuje rodziców o postępach w nauce i zachowaniu dzieci na wywiadówkach i 

podczas indywidualnych spotkań, 

11) odpowiednio współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi 

kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, a także zainteresowań i 

szczególnych uzdolnień uczniów. 

8. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące oddziału, a w szczególności 

prowadzi dokumentację przebiegu nauczania i opieki nad uczniami. 

9. Wychowawca jest odpowiedzialny za zapoznanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) 

dziecka z prawem szkolnym, w tym ze Statutem Szkoły i innymi dokumentami w Gimnazjum. 

 

§ 27 
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Pedagog i psycholog szkolny 

1. Dla efektywniejszej realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych Gimnazjum może zatrudnić 

pedagoga i psychologa szkolnego, którego zadaniem jest udzielanie pomocy pedagogicznej 

uczniom, rodzicom i nauczycielom w zakresie wychowania i kształcenia młodzieży. 

2. Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidual-

nych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychologicznych uczniów w 

celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron 

uczniów; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wy-

chowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpozna-

nych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i mło-

dzieży; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzyso-

wych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w 

udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego w zakresie działań wychowawczo-profilaktycznych 

należy w szczególności: 

1) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wy-

chowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców; 

2) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w 

trudnej sytuacji życiowej; 

3) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji Programu Wychowawczego i Profilaktyki; 

4) udział w opracowywaniu Programu Profilaktyki; 

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

 

§ 28 

Nauczyciel bibliotekarz 

1. Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują: 

1) udostępnianie zbiorów, 

2) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i 

tekstowych, 

3) informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach, 

4) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego i jego szkolenie, 

5) prowadzenie różnych form informacji o książkach, 

6) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji w formie 

pracy indywidualnej z czytelnikiem, zajęć grupowych i w miarę możliwości wycieczek do 

bibliotek pozaszkolnych, 

7) udzielanie pomocy nauczycielom, wychowawcom, opiekunom, organizacjom młodzieżowy i 

kołom zainteresowań w przeprowadzaniu różnych fonu zajęć dydaktyczno-

wychowawczych w bibliotece i w przygotowaniu imprez czytelniczych, 
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8) gromadzenie ewidencji zbiorów, 

9) konserwację i selekcję zbiorów, 

10) opracowanie biblioteczne zbiorów, 

11) organizację warsztatu informacyjnego, 

12) organizację udostępniania zbiorów, 

13) poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, informowanie rodziców o 

czytelnictwie uczniów, 

14) organizowanie, w miarę potrzeb i możliwości, wycieczek do bibliotek różnych sieci i 

ośrodków informacji, 

15) uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych reklamowych oraz zachęcanie 

uczniów do udziału w imprezach czytelniczych. 

16) opiekę i nadzór nad pracownią multimedialną zgodnie z regulaminem pracowni. 

 

 

§ 29 

Logopeda 

1.  Do zadań logopedy szkole należy w szczególności: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia 

stanu mowy uczniów; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w za-

kresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komuni-

kacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w 

udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

 

§ 30 

Doradca zawodowy 

 

1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i za-

wodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właści-

wych dla danego poziomu kształcenia; 

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

niem 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 i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedago-

gicznej. 

2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela, wy-

chowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę planującego i realizującego zadania z zakresu 

doradztwa edukacyjno-zawodowego. 
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§ 31 

Terapeuta pedagogiczny 

1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami roz-

wojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 

2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycz-

nym; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym 

uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów; 

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

 

§ 32 

1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi i podlega-

ją regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 

2. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków 

na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane 

podpisem pracownika. 

3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: 

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; 

2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie; 

3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie doku-

mentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli 

prawo tego nie zabrania; 

4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, pod-

władnymi oraz współpracownikami; 

6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nią; 

7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 

8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego; 

9) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu 

działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy; 

10) złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora Szkoły, 

oświadczenia o stanie majątkowym. 

 

§ 33 

1. W szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora. Na stanowisko wicedyrektora powołuje dy-

rektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego. 

2. Do zadań Wicedyrektora należy w szczególności: 

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadze-

nie obserwacji u wskazanych przez dyrektora nauczycieli; 

2) nadzór nad Samorządem Uczniowskim; 

3) kierowanie Komisją Stypendialną; 

4) udostępnianie informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom o formach pomocy materialnej 

uczniom; 

5) prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie jej do księgowości; 

6) prowadzenie Księgi Zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa; 

7) opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania; 

8) nadzór nad pracami Komisji Przedmiotowych; 
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9) wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych; 

10) przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla wskazanych 

przez dyrektora nauczycieli; 

11) przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych z zakresu prawa oświatowego; 

12) opracowywanie planu lekcji na każdy rok szkolny i wprowadzanie niezbędnych zmian po 

wszelkich zamianach organizacyjnych; 

13) bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom; 

14) opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje wychowawców klas; 

15) wstępna kontrola dokumentacji wycieczek; 

16) opracowywanie planu apeli, imprez szkolnych i kalendarza szkolnego; 

17) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka; 

18) pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych prze dyrektora godzinach; 

19) zapewnianie pomocy nauczycieli w realizacji ich zadań i oraz ich doskonaleniu zawodo-

wym; 

20) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 

praktyk studenckich oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji; 

21) nadzór nad organizacjami , stowarzyszeniami i wolontariuszami działającymi w szkole za 

zgodą Dyrektora Szkoły i pozytywnej opinii Rady Rodziców w zakresie działania progra-

mowego; 

22) opracowywanie na potrzeby dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków ze sprawowanego 

nadzoru pedagogicznego; 

23) kontrolowanie w szczególności realizacji przez nauczycieli podstaw programowych nau-

czanego przedmiotu; 

24) kontrolowane realizacji indywidualnego nauczania; 

25) egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu; 

26) dbanie o właściwe wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt; 

27) przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji z zakresu swoich obowiązków; 

28) przygotowywanie materiałów celem ich publikacji na stronie internetowej szkoły oraz sys-

tematyczne kontrolowanie jej zawartości; 

29) kontrolowanie prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli ucz-

niom w zakresie zgodności ich z podstawową programową i wewnątrzszkolnymi zasa-

dami oceniania; 

30) rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami w zakresie upoważnienia dyrektora 

szkoły; 

31) współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną; 

32) kontrolowanie pracy pracowników obsługi; 

33) dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli; 

34) współpraca z Poradnią Pedagogiczno–Psychologiczną, policją i służbami porządkowi w 

zakresie pomocy uczniom i zapewnieniu ładu i porządku w szkole i na jej terenie; 

35) przestrzeganie wszelkich Regulaminów wewnątrzszkolnych, a w szczególności Regulami-

nu Pracy, przepisów w zakresie bhp i p/poż; 

36) wykonywanie poleceń Dyrektora Szkoły; 

37)  zastępowanie Dyrektora Szkoły podczas jego nieobecności w zakresie delegowanych 

uprawnień. 

 

§ 34 

1. Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa Regulamin Organizacyjny Szkoły. 

2. W gimnazjum obowiązuje Regulamin Pracy, ustalony przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu ze 

związkami zawodowymi działającymi w placówce. 

3. Każdy pracownik szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych w Regula-

minie Pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy pracownik szkoły potwierdza własno-

ręcznym podpisem. 
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4. W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepi-

sami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników szkoły. 
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ROZDZIAŁ VII 

Uczniowie Gimnazjum 

 

 

 

 

§ 35 

1. Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmowani są uczniowie, którzy ukończyli sześcioletnią szkołę 

podstawową. 

2. Nauka w Gimnazjum jest obowiązkowa i trwa do jego ukończenia, nie dłużej jednak niż do końca 

roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18 lat. 

3. Gimnazjum z urzędu przyjmuje uczniów zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum. 

4. Gimnazjum na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) może przyjmować uczniów 

zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum, w miarę wolnych miejsc. 

5. Dyrektor decyduje o przyjęciu uczniów do klasy pierwszej Gimnazjum oraz klas programowo 

wyższych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Dyrektor sprawuje kontrolę i dokumentuje spełnianie obowiązku szkolnego. 

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

może wyrazić zgodę na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą. 

 

§ 36 

1. Za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów przebywających w szkole w czasie zajęć 

obowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. 

2. W pomieszczeniach o zwiększonym ryzyku (sala gimnastyczna i pracownia komputerowa) 

nauczyciele obowiązani są do opracowania i zapoznania uczniów z regulaminami tych 

pomieszczeń. 

 

§ 37 

1. W czasie przerw uczniowie opuszczają klasopracownie. 

2. Za porządek pozostawiony przez uczniów po zakończonej lekcji odpowiada nauczyciel prowadzący 

zajęcia. 

3. Na korytarzach i klatkach schodowych obowiązuje ruch prawostronny. 

4. W czasie przerw między lekcjami dyżur na korytarzach i placu przed szkołą pełnią nauczyciele 

według opracowanego harmonogramu. 

5. Nauczyciel dyżurujący odpowiada w tym czasie za bezpieczeństwo uczniów. 

6. Szczegółowe zasady dotyczące dyżurów reguluje zarządzenie Dyrektora Szkoły oraz regulamin 

dyżurów. 

7. Szczegółowe zasady dotyczące dyżurów reguluje zarządzenie Dyrektora Szkoły oraz regulamin 

dyżurów. 

 

§ 38 

1. W Gimnazjum obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły przez uczniów w czasie przerw, 

zajęć edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych w godzinach, w których zgodnie z planem zajęć 

lekcyjnych powinni przebywać na terenie szkoły. 

2. Za teren szkoły rozumie się również plac przed szkołą. 

3. Uczniowie mogą wychodzić podczas przerw na plac przed szkołą, kiedy zezwalają na to warunki 

atmosferyczne. 
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§ 39 

1. W przypadku nieobecności nauczyciela opiekę nad uczniami sprawuje wyznaczony nauczyciel. 

2. Harmonogram zastępstw sporządza Dyrektor Szkoły lub wyznaczony przez niego nauczyciel. 

3. Zastępstwo obejmuje również dyżur pełniony przez nauczyciela podczas przerwy. 

 

§ 40 

1. Nad bezpieczeństwem uczniów podczas imprez szkolnych, wycieczek, wyjazdów na zawody lub 

konkursy czuwają kierownik wycieczki i opiekunowie. 

2. Obowiązki kierownika i opiekuna wycieczki regulują odrębne przepisy. 

3. Harmonogram i program wycieczki szkolnej (wyjazdy na zawody i konkursy) winien być 

opracowany przez kierownika wycieczki i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły. 

4. Karta wycieczki winna być opracowana przez jej kierownika i zatwierdzona przez Dyrektora 

Szkoły na 2 dni przed planowaną imprezą. 

5. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, wyjazdach na zawody i konkursy wymaga 

pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych). 

 

§ 41 

1. Zasady udzielania uczniom pierwszej i pomocy oraz zasady postępowania w sytuacjach kryzy-

sowych określają odrębne przepisy. 

2. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do zapoznania się z powyższymi zasadami. 
 

§ 42 

Prawa ucznia 

1. Prawo do znajomości swoich praw. 

2. Właściwego zorganizowania procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej: 

1) ilość godzin lekcyjnych w jednym dniu nie może przekraczać siedmiu; 

2) dopuszczalna 1 praca klasowa (dłuższy sprawdzian) w ciągu jednego dnia, maksymalnie 3 

prace klasowe w ciągu tygodnia; 

3) powtórzenie i ugruntowanie wiedzy przed zapowiedzianą pracą kontrolną; 

4) na okres świąt kalendarzowych i ferii zwolnienie od zadań domowych; 

5) zwolnienie od prac kontrolnych w pierwszym dniu po powrocie z ferii lub z wycieczki; 

6) zwolnienie od prac kontrolnych jeden dzień po powrocie z ferii lub z wycieczki. 

3. Opieka wychowawcza i warunki zapewniające mu bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą 

fizyczną bądź psychiczną oraz ochrona i poszanowanie jego godności. 

4. Swoboda wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza to dobra innych osób. 

5. Ochrona prywatności (zakaz komentowania sytuacji rodzinnej, społecznej, osobistej ucznia). 

6. Sprawiedliwa, obiektywna i jawna ocena oraz ustalone sposoby kontroli postępów w nauce. 

7. Znajomość wymagań i kryteriów oceniania każdego nauczyciela, zawartych w PSO. 

8. Jednakowe traktowanie i ocenianie bez względu na wygląd, status rodzinny, społeczny czy status 

ucznia. 

9. Ocenianie z przedmiotu wyłącznie za wiadomości i umiejętności, oceny postawy ucznia dokonuje 

się w ocenie z zachowania. 

10. Odwoływanie się od ustalonej oceny z zajęć edukacyjnych lub oceny zachowania zgodnie z 

zasadami oceniania wewnątrzszkolnego. 

11. Rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uczestnictwo na koła zainteresowań. 

12. Reprezentowanie szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i imprezach, zgodnie ze swoimi 

możliwościami i umiejętnościami. 
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13. Korzystanie z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego. 

14. Pomoc w przypadku trudności w nauce szczególnie, gdy wynikają one z dłuższej nieobecności w 

wyniku sytuacji zdrowotnej lub rodzinnej. 

15. Wpływanie na życie szkoły poprzez działalność samorządową i zrzeszanie się w organizacjach 

uczniowskich działających w szkole. 

16. Odpoczynek w czasie przerw międzylekcyjnych. 

17. Odpoczynek w czasie ferii zimowych, świątecznych i wakacji. 

 

§ 43 

Obowiązki ucznia 

1. Każdy uczeń Gimnazjum im. ks. Michała Sopoćki w Turośni Kościelnej ma obowiązek,  w szcze-

gólności: 

1) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły; 

2) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią; 

3) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązko-

wych i wybranych przez siebie zajęciach; 

4) bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, wicedyrektora, nau-

czycieli oraz ustaleniom samorządu szkoły lub klasy; 

5) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym: okazywania szacunku do-

rosłym i kolegom, szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi 

oraz przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności; 

6) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd; 

7) punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia; 

8) usprawiedliwiania nieobecności według zasad określonych w § 44; 

9) uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju; strój galowy obowiązuje uczniów podczas 

uroczystości szkolnych, egzaminów, egzaminów próbnych; 

10) uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany 

jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych; 

11) dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej; 

12) stwarzania atmosfery wzajemnej życzliwości; 

13) dbania o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegania się wszelkich szkodli-

wych nałogów: nie palenia papierosów, nie zażywania nikotyny pod żadną postacią, nie 

picia alkoholu, nie używania środków odurzających; 

14) pomagania kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe z przy-

czyn od nich niezależnych; 

15) przestrzegania zasad higieny osobistej, dbanie o estetykę ubioru oraz właściwą fryzurę; 

16) przedstawienia pisemnej zgody rodziców na poruszanie się innymi środkami lokomocji, je-

żeli nie korzysta z dowożenia autobusem szkolnym. 

2. Uczniom nie wolno, w szczególności: 

1) przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym 

działaniu; 

2) wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu; 

3) wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu; 

4) wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć. W Gimnazjum obowiązuje 

zakaz opuszczania terenu szkoły przez uczniów w czasie przerw, zajęć edukacyjnych i 

zajęć pozalekcyjnych w godzinach, w których zgodnie z planem zajęć lekcyjnych powinni 

przebywać na terenie szkoły; 

5) spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych; 

6) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody 

nauczyciela oraz bez wiedzy i zgody zainteresowanych; 
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7) używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych in-

formacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły lub pedagoga; 

8) zapraszać obcych osób do szkoły. 

§ 44 

Zasady udziału uczniów na zajęciach edukacyjnych, przygotowania się 

do nich oraz zachowania się w ich trakcie 

1.  Rozpoczęcie lekcji 

1) uczniowie nie mogą przebywać bez nauczyciela w sali lekcyjnej podczas przerwy. 

2) uczniowie punktualnie przychodzą na zajęcia, uczeń, który się spóźni musi się usprawie-

dliwić. 

3) uczniowie do sali lekcyjnej wchodzą zawsze z nauczycielem. 

4) uczniowie przygotowują się do lekcji. 

5) nauczyciel sprawdza listę obecności, zaznacza spóźnienia uczniów. 

6) spóźniony uczeń ma prawo uczestniczyć w zajęciach. 

7) nieprzygotowanie do lekcji uczeń ma obowiązek zgłosić na początku lekcji. 

2. Zachowanie w czasie zajęć edukacyjnych 

1) uczeń ma obowiązek zachowywać się tak, aby nie utrudniał prowadzenia lekcji i nie prze-

szkadzał innym uczniom i nauczycielom. 

2) uczeń może opuścić swoje miejsce tylko za zgodą nauczyciela. 

3) uczeń postępuje według wskazówek nauczyciela i wykonuje (bez ociągania się i dyskusji) 

jego polecenia. 

4) zgłoszenie do odpowiedzi uczeń sygnalizuje podniesieniem ręki. 

5) w czasie lekcji nie wolno żuć gumy, spożywać posiłków itp. 

6) uczeń ma zakaz używania telefonów komórkowych. 

7) uczeń aktywnie pracuje na lekcji. 

8) uczeń powinien rzetelnie przygotowywać się do lekcji: przynosić na każdą lekcję zeszyty, 

podręczniki i potrzebne pomoce, starannie prowadzić zeszyt zgodnie z wymogami nau-

czyciela oraz systematycznie i rzetelnie odrabiać prace domowe. 

9) uczeń ma obowiązek uzupełniać braki wynikające z absencji. 

10) uczniowie nie opuszczają sal lekcyjnych podczas zajęć lekcyjnych (tylko w wyjątkowych 

sytuacjach i za zgodą nauczyciela). 

3. Zakończenie lekcji 

1) lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela, 

2) klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek. Odpowiadają za to wszyscy ucz-

niowie, a kontrolują dyżurni, 
 

§ 45 

Zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych 

1. Nieobecność ucznia spowodowana jego udziałem w zawodach sportowych, konkursach, wy-

cieczkach szkolnych oraz reprezentowaniem szkoły na zewnątrz zaznacza się jako zwolnienie z 

zajęć. 

2. Nieobecności ucznia mogą być usprawiedliwione wyłącznie przez rodziców (prawnych opieku-

nów). 

3. Nieobecność ucznia może być usprawiedliwiona tylko z ważnych powodów (np. choroba, wyjąt-

kowe wydarzenia rodzinne, dojazd do szkoły). 

4. Rodzice maja obowiązek powiadomienia wychowawcy klasy o dłuższej nieobecności ucznia 

(choroba, pobyt w szpitalu) telefonicznie do dwóch dni. Po tym czasie szkoła powiadamia rodzi-

ców (prawnych opiekunów) o nieobecności ucznia w szkole. 
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5. Rodzice piszą usprawiedliwienia na kartkach lub w zeszytach z wyraźna datą nieobecności 

dziecka oraz własnym podpisem. Dopuszczalna jest osobista lub telefoniczna forma usprawie-

dliwienia (poświadczona późniejszym zwolnieniem pisemnym). 

6. Usprawiedliwienia nieobecności uczeń przynosi na pierwszą godzinę wychowawczą po ustaniu 

nieobecności. 

7. Pojedyncze nieobecności ucznia na zajęciach w danym dniu nie mogą być przez rodziców 

usprawiedliwiane. Dopuszczalne jest usprawiedliwienie, jeżeli uczeń na ten czas został osobi-

ście przez rodzica odebrany ze szkoły, lub uczeń wcześniej przedstawił pisemna prośbę rodzica 

o zwolnienie z lekcji. 

8. Wychowawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia 

o każdorazowym przypadku wagarów. Jeżeli działania rodziców są nieskuteczne, pedagog 

szkolny powiadamia policję, organ prowadzący, a następnie kieruję sprawę do sądu rodzinne-

go. 

9. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na religię, przebywają podczas lekcji w świetlicy szkolnej lub 

bibliotece. 

10. Uczeń może, w wyjątkowych sytuacjach, wyjść poza teren szkoły za zgodą wychowawcy, peda-

goga szkolnego lub dyrektora szkoły na pisemną prośbę rodziców (z datą i podpisem rodziców). 

Fakt ten musi być odnotowany w dokumentacji szkolnej i powinien być potwierdzony telefonicz-

nie przez rodzica. 

11. Wychowawca klasy niezwłocznie informuje rodziców o wagarach ucznia. W przypadku nieobec-

ności wychowawcy obowiązek poinformowania przejmuje pedagog szkolny. 

 

§ 46 

Strój szkolny 

1. Uczniowie mają obowiązek dbać o schludny i estetyczny wygląd. 

2. Strój ucznia na zajęciach lekcyjnych powinien być skromny i stonowany, w szczególności: uczen-

nice nie mogą eksponować np. odkrytych ramion i głębokich dekoltów, krótkich szortów itp. 

3. Strój galowy obowiązuje uczniów na wszystkich uroczystościach szkolnych. Strój galowy dla 

dziewcząt to ciemna spódnica i biała bluzka, a dla chłopców, biała koszula i ciemne spodnie lub 

garnitur. 

4. Zakaz noszenia wyzywającej biżuterii (wymyślnych kolczyków, bransolet itp.). 

5. Zakaz makijażu, malowania paznokci, farbowania włosów. 

6. Zakaz noszenia szalików i czapek klubowych, odzieży, fryzur oraz wszelkich emblematów i sym-

boli związanymi z identyfikacją z subkulturami lub poglądami uznawanymi powszechnie za ne-

gatywne. 

7. W ciągu całego roku szkolnego uczniowie zmieniają w szkole obuwie. Obowiązuje lekkie obuwie 

sportowe na jasnej podeszwie (typu adidasy, trampki, tenisówki). 

 

 

§ 47 

Warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń  

elektronicznych na terenie szkoły 

1. W szkole obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elek-

tronicznych w trakcie zajęć edukacyjnych. 

2. Wykreślono. 

3. Warunki i sposób korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych regu-

luje Procedura korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego w Zespole Szkół 

w Turośni Kościelnej. 
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§ 48 

Zasady właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników  

szkoły oraz pozostałych uczniów 

1. Uczeń ma obowiązek wykonywania poleceń dyrektora szkoły, nauczycieli oraz innych pracowni-

ków szkoły. 

2. W kontakcie z nauczycielem w szkole i na lekcjach szkolnych oraz poza szkołą uczeń używa po-

prawnej polszczyzny. 

3. Uczeń nie odnosi się do nauczyciela, kolegów i innych pracowników szkoły agresywnie i nie uży-

wa wulgaryzmów. 

4. Uczeń wita i żegna się z pracownikami szkoły z należytym szacunkiem. 

5. Uczeń w trakcie rozmowy z nauczycielem nie trzyma rąk w kieszeniach. 

6. Niedopuszczalne jest obrażanie nauczyciela słowem i czynem. Nauczyciel jest funkcjonariuszem 

publicznym. 

 

§ 49 

1. Procedury postępowania w przypadku łamania paragrafów § 44, § 45, § 46, § 47 regulują „Pro-

cedury Szkolne”. 

 

§ 50 

Nagrody 

1. Rodzaje nagród udzielanych uczniom: 

1) pochwała wychowawcy wobec całej klasy; 

2) pochwała Dyrektora Szkoły; 

3) list gratulacyjny dla rodziców; 

4) dyplom; 

5) podziękowanie; 

6) nagroda rzeczowa; 

7) puchar; 

8) odnotowanie szczególnych osiągnięć na świadectwie szkolnym; 

9) promocja z wyróżnieniem; 

10) „Statuetka Szkoły” – nagroda Dyrektora; 

11) medale dla klasy z najwyższą średnią; 

12) nagrody Wójta Gminy w Turośni Kościelnej; 

13) stypendium Wójta Gminy; 

14) stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego; 

15) Stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Prezesa Rady Ministrów. 

 

§ 51 

Zasady przyznawania nagród 

1. Nagrody wymienione w § 49 w ustępie 1 pkt 1 i 2 mogą być udzielone za: 

1) zaangażowanie w różnorodną działalność na rzecz społeczności szkolnej lokalnej, 

2) reprezentowanie i promocję szkoły na zewnątrz, 

3) wykazywanie własnej inicjatywy w obszarze edukacyjnym i organizacyjnym, 

4) osiąganie dobrych wyników w nauce i brak godzin nieusprawiedliwionych, 

5) reprezentowanie wysokiej kultury osobistej i wzorowej postawy, 
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6) osiągnięcia w pracy nad sobą: np. za wyraźną poprawę w nauce, zachowaniu, 

2. Pochwała wychowawcy klasy udzielana jest na piśmie i odnotowana w zeszycie pochwał i uwag 

lub dokumentacji wychowawcy klasy i ma wpływ na podniesienie oceny z zachowania. 

3. List gratulacyjny otrzymuje rodzic ucznia, który otrzymał średnią ocen minimum 5,0, oraz wzoro-

wą ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego. 

4. Nagrody wymienione w § 49 w ustępie 1 pkt 4-7 może otrzymać uczeń za: uczestnictwo i zajęcie 

czołowego miejsca w konkursach, turniejach, zawodach sportowych itp., oraz za osiągnięcia na 

rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego. 

5. Na świadectwach szkolnych w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się 

w szczególności: 

1) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawo-

dach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo 

organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające 

na terenie szkół. 

2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub 

środowiska szkolnego. 

6. Uczeń otrzymuję promocję z wyróżnieniem, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z 

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

dobrą ocenę z zachowania. 

7. Nagrodę Dyrektora – „Statuetkę szkoły” – otrzymuje absolwent za najwyższy wynik ze wszystkich 

części egzaminu gimnazjalnego. 

8. Nagrody i stypendium Wójta Gminy Turośń Kościelna przyznawane są zgodnie z regulaminem 

organu prowadzącego. 

9. Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić: przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, 

nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Wnioski należy kierować do wychowawcy klasy lub Dyrek-

tora. 

10. Nagrody wymienione w § 49 w ustępie 1 pkt 8-11 zatwierdza Rada Pedagogiczna. 

11. Medale dla klasy za najwyższą średnią nie otrzymują uczniowie z nieodpowiednią i naganną 

oceną z zachowania. 

 

§ 52 

Kary 

1. Rodzaje i gradacja kar: 

1) upomnienie ustne wychowawcy; 

2) upomnienie pisemne wychowawcy klasy; 

3) nagana pisemna wychowawcy klasy; 

4) nagany pisemna Dyrektora. 
 

§ 53 

Zasady karania uczniów 

1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły, regulaminów i zarządzeń we-

wnętrznych, zasad moralnych, a w szczególności za nie wywiązywanie się z obowiązków 

ucznia. 

2. Kary stosowane są w zależności od stopnia przewinienia, obowiązuje gradacja kar, zaś w sytua-

cjach szczególnych stosuję się je z pominięciem ustalonej kolejności: 

1) niszczenie mienia i wandalizm, 

2) agresywne zachowania i wulgarność, 

3) postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów, 

4) kradzież mienia szkolnego i prywatnego, 
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5) palenie papierosów, picie alkoholu i używanie narkotyków, 

6) naruszanie wszelkich zasad funkcjonowania społecznego. 

3. W przypadku nagannego zachowania ucznia, nawet jednorazowego naruszenia prawa szkolne-

go, szkoła może powiadomić Policję lub przenieść ucznia do innej klasy. 

4. Nagana wychowawcy klasy udzielana jest uczniowi z jednoczesnym powiadomieniem rodziców 

(prawnych opiekunów). Brak widocznej poprawy zachowania ucznia skutkuje w następnej ko-

lejności udzieleniem nagany Dyrektora. 

5. Nagana Dyrektora Szkoły udzielana jest na piśmie z jednoczesnym powiadomieniem rodziców 

(prawnych opiekunów). Jej odpis przechowuje się w dokumentacji szkolnej. 

6. Uczeń ukarany naganą Dyrektora nie może brać udziału w imprezach rozrywkowych organizo-

wanych przez szkołę i reprezentować szkoły na zewnątrz na czas wymierzony przez Dyrektora 

Gimnazjum, może być przeniesiony do równoległej klasy. 

7. Nagana Dyrektora Szkoły pociąga za sobą obniżenie oceny ze sprawowania, co najmniej o jeden 

stopień i nie może być wyższa od oceny poprawnej. 

8. Decyzję o przeniesieniu do równoległej klasy podejmuje Dyrektor. 

9. Dyrektor Szkoły może zawiesić wykonanie kary nałożonej na ucznia, jeżeli uzyska on poręczenie 

Samorządu Uczniowskiego albo nauczyciela wychowawcy. 

10. Jeżeli uczeń uniemożliwia prowadzenie lekcji i żadne działania dyscyplinujące go ze strony nau-

czyciela nie odnoszą skutku, wówczas nauczyciel ma prawo odizolować ucznia od klasy po-

przez: 

1) zwrócenie się do rodzica o zabranie dziecka z pozostałych lekcji w tym dniu; 

2) przekazanie ucznia pod opiekę innego upoważnionego pracownika szkoły (np. pracownika, 

biblioteki, pedagoga, innego nauczyciela). 

11. W przypadku ciągłych naruszeń Statutu Szkoły przy jednoczesnym wyczerpaniu wszystkich wy-

mienionych kar szkoła kieruję sprawę do Sądu dla Nieletnich. 

12. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień. 

13. Uczeń ma prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez Dyrektora Szkoły do Kura-

torium Oświaty w Białymstoku, za pośrednictwem Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od daty 

wymierzenia kary. 

14. Prawo do odwołania przysługuje również rodzicom i prawnym opiekunom ucznia. 

 

§ 54 

1. Tryb postępowania w sytuacjach kryzysowych w szkole opisany jest w dokumencie „Procedury 

Szkolne” – postępowanie w sytuacjach kryzysowych w Gimnazjum im. ks. Michała Sopoćki w 

Turośni Kościelnej”. 

2. Dyrektor Szkoły jest zobowiązany zapoznać pracowników z wyżej wymienionym dokumentem. 

3. Wszyscy pracownicy szkoły obowiązani są znać, przestrzegać i stosować procedury zapisane w 

w/w dokumencie. 
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ROZDZIAŁ VIII 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 
§ 55 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania we-

wnątrzszkolnego. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i 

postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edu-

kacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i reali-

zowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu 

oceny. 

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu 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. 

5. Projekt edukacyjny podlega ocenianiu według odrębnych zasad opisanych w § 61 . Ocena za 

wkład pracy ucznia w realizacji projektu edukacyjnego nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy wyższej lub ukończenie gimnazjum. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

postępach w tym zakresie; 

3) udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

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

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

nościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod w pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

7. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania po-

szczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiąz-

kowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wy-

magań wobec uczniów, określonych w Kartach Indywidualnych Potrzeb Ucznia; 

2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

według skali i w formach przyjętych w Szkole; 

3) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której 

mowa w § 58 i § 68; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających; 

5) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfika-

cyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zacho-

wania; 

6) ustalanie sposobu i kryteriów oceny projektu edukacyjnego; 

7) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

8) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o 

postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

8. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez 

nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą. 



44 Statut Gimnazjum im. Ks. Michała Sopoćki w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej  

§ 56 

1. W ocenianiu obowiązują zasady: 

1) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i systematycznie. 

Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych; 

2) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oce-

niania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie; 

3) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu; 

4) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany 

poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen; 

5) zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu 

o okresową ewaluację; 

 

§ 57 

Jawność oceny 

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez siebie (wybrany) 

program nauczania w danej klasie uwzględniający specyfikę zespołu. 

2. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i 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 programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

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

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

4) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

5) warunkach, sposobach oraz kryteriach oceny projektu edukacyjnego. 

3. Wymienione w ust. 2 informacje umieszczone są w bibliotece szkolnej. 

4. Oceny są jawne dla uczniów i jego rodziców (opiekunów prawnych). 

5. Każda ocena z ustnych form  sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia jest ustnie uza-

sadniana przez nauczyciela  i wpisana do dziennika lekcyjnego. 

6. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umie-

jętności ucznia przedstawione są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych, a oceny są 

wpisane do dziennika i  uzasadniane ustnie przez nauczyciela. Na prośbę ucznia o szczegóło-

we uzasadnienie oceny, nauczyciel wyznacza dodatkowy termin konsultacji. 

7. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci w obecno-
ści nauczyciela: 
1)    na zebraniach ogólnych; 
2)    w czasie konsultacji wyznaczonych przez nauczyciela; 

3)    podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem. 

§ 58 

Tryb oceniania i skala ocen 

1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się według następującej skali, 

z następującymi skrótami literowymi: 

1) stopień celujący   – 6 – cel; 

2) stopień bardzo dobry – 5 – bdb; 

3) stopień dobry    – 4 – db; 

4) stopień dostateczny   – 3 – dst; 

5) stopień dopuszczający  – 2 – dop; 

6) stopień niedostateczny  – 1 – ndst. 
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2. Dopuszcza się stosowanie znaków „+” „–” w bieżącym ocenianiu (z wyłączeniem oceny celującej) 

oraz „–” przy ocenie niedostatecznej. 

3. Oceny bieżące – cząstkowe odnotowuje się w Dzienniku Lekcyjnym Klasy lub w Dzienniku Nau-

czyciela w formie cyfrowej. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a 

także w arkuszach ocen i protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdza-

jących – słownie, w pełnym brzmieniu. 

1) nauczyciele prowadzący dokumentację pedagogiczną w Dzienniku Nauczyciela są obo-

wiązani przepisywać oceny bieżące do Dziennika Klasy raz na miesiąc, a oceny klasyfi-

kacyjne nie później niż na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedago-

gicznej; 

2) w wolnych rubrykach nad lub pod ocenami nauczyciele mogą zapisywać długopi-

sem/ołówkiem za co została wystawiona ocena. 

4. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na bie-

żąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych odbywających się według 

harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły, a także podczas indywidualnych konsul-

tacji z nimi. 

5. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są: 

1) kartkówka dotycząca materiału z nie więcej niż z trzech ostatnich tematów realizowanych 

na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach (nie musi być zapowiadana) a dotycząca więk-

szej ilości tematów musi być wcześniej zapowiedziana i podany zakres materiału; 

2) klasówka (sprawdzian diagnostyczny) obejmująca większą partię materiału określoną 

przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (za wyjątkiem sprawdzianu 

poziomującego z języka obcego, który jest przeprowadzany na drugich kolejnych zaję-

ciach). Termin winien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym, 

3) praca i aktywność na lekcji; 

4) odpowiedź ustna; 

5) praca projektowa; 

6) praca domowa; 

7) prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji; 

8) twórcze rozwiązywanie problemów. 

 

§ 59 

Ocenianie śródroczne 

1 Ocena bieżąca: 
1)  ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia, informa-

cji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie, 

co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć: 

2) uczeń powinien zostać oceniony zgodnie z wymaganiami ogólnymi oraz szczegółowymi 

podstawy programowej z danego przedmiotu; 

3) przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może 

on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne; 

4) uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno 

uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych; 

5) w uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet. 

7. Ocena z pisemnej pracy kontrolnej: 

1) szczególnie ważna jest ocena z pisemnych prac klasowych. Jest decydująca przy wysta-

wieniu ocen semestralnych i końcoworoczych. Ta forma oceniania jest obligatoryjna z 

wyłączeniem wychowania fizycznego, przedmiotów artystycznych oraz informatyki. Prze-

prowadzanie pisemnych prac klasowych z tych przedmiotów jest uzależnione od uznania 

nauczyciela; 



46 Statut Gimnazjum im. Ks. Michała Sopoćki w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej  

2) pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, są obowiązkowe, trwają jedną 

lub dwie godziny lekcyjne i powinny być poprzedzone lekcją powtórzeniową; 

3) praca klasowa musi być zapisana ołówkiem w dzienniku z co najmniej tygodniowym wy-

przedzeniem; 

4) prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni od 

momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją (przy stylistycznych 

pracach twórczych dopuszcza się wydłużenie terminu sprawdzania do trzech tygodni). 

Jeśli terminy zostaną przekroczone, decyzję o wpisaniu oceny podejmuje uczeń. Dwuty-

godniowy termin może być przekroczony z przyczyn niezależnych od nauczyciela, np. 

choroba nauczyciela, szkolenia, ferie; 

5) uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych, musi ją napisać w cią-

gu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. W innym przypadku uczeń otrzyma ocenę 

niedostateczną. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie, uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną, którą może poprawić w terminie nieprzekraczającym 

dwóch tygodni. Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nau-

czania pozostałych uczniów; 

6) w przypadku udowodnienia niesamodzielności w pisaniu pracy uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną bez możliwości jej poprawy; 

7) uczeń ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej, dopuszczającej, dostatecznej (z za-

strzeżeniem pkt. 6) w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, ale nie dłuższym niż 

dwa tygodnie od czasu oddania pracy klasowej (o poprawie oceny dobrej lub bardzo do-

brej decyduje nauczyciel przedmiotu zgodnie z jego PSO); 

8) ocena za poprawę jest dopisywana do wcześniejszej i poprzedzona ukośnikiem (przy czym 

obie oceny brane są pod uwagę przy ustalaniu oceny semestralnej i końcoworocznej); 

9) sprawdziany diagnostyczne nie podlegają poprawie; 

10) oceny za prace kontrolne wstawiane są do dziennika kolorem czerwonym, zaś pozostałe 

niebieskim lub czarnym; 

11) w ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie trzy prace klasowe jedną w 

ustalonym dniu; 

12) w przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 25% zajęć edukacyjnych nauczyciel 

może wyznaczyć mu pisemny sprawdzian z materiału realizowanego w okresie nieobec-

ności ucznia. 

8. Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych: 

 

100% – 96% stopień celujący 

95% – 90% stopień bardzo dobry 

89% – 75% stopień dobry 

74% – 50% stopień dostateczny 

49% – 30% stopień dopuszczający 

29% – 0% stopień niedostateczny 

 

§ 60 

Nieprzygotowanie ucznia do lekcji 

1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie w liczbie i na zasadach określonych w 

przedmiotowym systemie oceniania, lecz nie częściej niż trzy razy w semestrze. Nie przygoto-

wania są odnotowywane w dzienniku długopisem (kolor niebieski lub czarny) w wydzielonej ru-

bryce oznaczonej literami „Np” z określoną liczbą znaków „–”. 

2. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieo-

becności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia. 
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3. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć 

bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje 

do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia. 

4. Uczeń ma obowiązek uzupełnienia na bieżąco braków wynikających z jego nieobecności na za-

jęciach. 

 

§ 61 

Wymagania edukacyjne 

1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformuło-

wane są w przedmiotowych systemach oceniania, opracowanych przez zespoły przedmiotowe 

z uwzględnieniem specyfiki możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie. 

1) wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych przez co najmniej dwóch 

nauczycieli powinny być opracowane w ramach zespołów przedmiotowych. 

2) nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indy-

widualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, zgodnie z ustaleniami za-

wartymi w Karcie Indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz na podstawie pisemnej opinii po-

radni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej; 

2. W klasyfikacji semestralnej i końcoworocznej stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

1) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiado-

mościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych 

w programie przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypo-

we, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program opracowany przez nauczycie-

la; 

2) uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, uzyskał tytuł fina-

listy lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej; 

3) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i innych, kwalifikując się do 

finałów co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub posiada inne porównywalne sukcesy i 

osiągnięcia. 

3. W klasyfikacji semestralnej i końcoworocznej stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym 

przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; 

2) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania 

przyjętym przez nauczyciela, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania 

zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

9. W klasyfikacji semestralnej i końcoworocznej stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

1) nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez na-

uczyciela w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte 

w podstawie programowej; 

2) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teore-

tyczne lub praktyczne. 

10. W klasyfikacji semestralnej i końcoworocznej stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez na-

uczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej; 

2) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trud-

ności. 

11. W klasyfikacji semestralnej i końcoworocznej stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

1) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie 

przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmio-

tu w ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych); 
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2) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trud-

ności. 

12. W klasyfikacji semestralnej i końcoworocznej stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który, nie 

opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki w wiadomo-

ściach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz nie 

jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności. 

13. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, 

muzyki, plastyki, nauczyciel bierze pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia 

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a nie efekt końcowy i 

wynik. 

14. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informa-

tyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, 

wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

1) jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust.9 uniemożliwia ustalenie oce-

ny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 50 % 

planowanych zajęć, w danym okresie, uczeń ten nie podlega klasyfikacji z tych zajęć, a w 

dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony’ albo „ 

zwolniona”. 

15. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w ust. 9 jest obowiązany być obecny na lekcji , jeśli zaję-

cia te wypadają w środku planu lekcji. W sytuacji, gdy przypadają one na ostatnie lub pierwsze 

godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony z obecności po przedstawieniu pisemnej prośby 

rodziców o zwolnienie z tych lekcji. 

16. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostoso-

wanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

17. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu 

lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z au-

tyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego. 

1) w przypadku ucznia, o którym mowa w ust.12, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dyrektor szkoły zwalnia ucznia z 

nauki drugiego języka na podstawie tego orzeczenia (nie trzeba dostarczać dodatkowych 

zaświadczeń); 

2) w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu 

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

 

§ 62 

Warunki i zasady wykonywania projektu edukacyjnego 

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 

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

nie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określo-

nych 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 na-

stępujące 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. 
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5. szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa Dyrektor Szkoły po za-

sięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym 

uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. 

7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt 

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

jektu edukacyjnego. 

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

wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projek-

tu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. 

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

przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpi-

suje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

11. Celem projektu jest kształcenie u uczniów: 

1) odpowiedzialności za własne postępy; 

2) podejmowania grupowych pomysłów; 

3) umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł; 

4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób; 

5) umiejętności stosowania teorii w praktyce; 

6) rozwój samoorganizacji i kreatywności; 

7) przygotowanie do publicznych wystąpień; 

8) naukę samodzielności i podejmowania aktywności. 

12. Szczegółowe zasady realizacji projektu zawarte są w oddzielnym dokumencie. 

 

§ 63 

Klasyfikacja śródroczna i roczna. 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry: 

 I semestr –  IX – I 

 II semestr –  II – VI 

2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyj-

nych oraz oceny zachowania. 

3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I semestru, a roczne na koniec II seme-

stru. 

4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na pod-

stawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej. Niedopuszczal-

ne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego sprawdzianu wiedzy na 

koniec semestru. 

5. Na dwa tygodnie przed śródrocznym (rocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedago-

gicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o przewi-

dywanej dla niego śródrocznej (rocznej) ocenie klasyfikacyjnej. 

6. Na miesiąc przed śródrocznym (rocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o przewidywanej 

dla niego śródrocznej (rocznej) niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej. 

7. Na trzy tygodnie przed śródrocznym (rocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicz-

nej wychowawca klasy zobowiązany jest przekazać przynajmniej jednemu z rodziców (praw-

nych opiekunów) ucznia informacje o przewidywanej dla niego semestralnej (końcoworocznej) 

ocenie niedostatecznej podczas indywidualnej rozmowy potwierdzonej podpisem rodzi-

ca/prawnego opiekuna lub w formie pisemnej (list polecony za potwierdzeniem odbioru). 
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8. Klasyfikacja ucznia z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacz-

nym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu eduka-

cyjno-terapeutycznego opracowanego  dla niego na podstawie przepisów w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub in-

tegracyjnych.\ klasy specjalne lub integracyjne\. 

 

§ 64 

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny  

z zajęć edukacyjnych 

1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie 

z terminem ustalonym w WZO (§ 63 ust. 5, 6) 

2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w 

przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa oce-

nie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa. 

3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepi-

sy (§ 61 ust. 2). 

4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana: 

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej 

choroby); 

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach; 

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac 

pisemnych; 

4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż 

ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen; 

5) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – konsul-

tacji indywidualnych; 

6) systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych. 

 

§ 65 

Egzamin klasyfikacyjny 

1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 

brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieo-

becności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na 

te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z powo-

du określonej w ust. 1 absencji. 

3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin kla-

syfikacyjny. 

4. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności 

nieusprawiedliwionej Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wy-

rażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale wiarygod-

ne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia (konieczność podjęcia pracy, pilnowa-

nia rodzeństwa, lub innego członka rodziny, pobicie przez rodzica, wstyd z braku odzieży itp.) 

lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody Rady Pedago-

gicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły. 
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5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów in-

dywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 

poza szkołą. 

1) uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do 

egzaminu sprawdzającego z techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki, wychowania 

fizycznego, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu 

nie ustala się także oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasy-

fikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany albo nieklasyfikowana. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakoń-

czenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. 

8. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, 

muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz wy-

chowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań prak-

tycznych. 

9. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 3, 4, przeprowadza nauczyciel 

danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela ta-

kich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

10. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek szkolny 

poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na speł-

nianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji 

wchodzą: 

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

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie naucza-

nia dla odpowiedniej klasy. 

11. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 10 uzgadnia z rodzicami (prawnymi opiekunami) 

ucznia liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego 

dnia. 

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

(prawni opiekunowie) ucznia. 

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający imiona i na-

zwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 9 lub skład komisji, o której mowa w ust. 10, termin 

egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyj-

nego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą infor-

mację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wy-

znaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dy-

rektora Szkoły. 

15. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z 

zastrzeżeniem § 65 ust. 16. 

16. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznych ustalono jedną lub dwie oceny 

niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych. 

 

§ 66 

Egzamin poprawkowy 

1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub 

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, mu-

zyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, wychowania 

fizycznego i zajęć laboratoryjnych, z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede 
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wszystkim formę zadań praktycznych. W złożonym do Dyrektora Szkoły podaniu uczeń deklaru-

je poziom wymagań, który chce zaliczyć. Egzamin poprawkowy z poziomu podstawowego 

uczeń zdał na ocenę dopuszczającą, jeżeli uzyskał od 50-70% punktów z poziomu podstawo-

wego, natomiast ocenę dostateczną powyżej 71%. W przypadku deklaracji na poziom ponad-

podstawowy uczeń otrzymuje ocenę dobrą jeśli zaliczy poziom podstawowy w 90% i uzyska 50-

80% punktów z poziomu ponadpodstawowego, a ocenę bardzo dobrą jeśli uzyska powyżej 81% 

z poziomu ponadpodstawowego. 

3. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu. 

4. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć dydak-

tyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza  komisja powołana  przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji 

wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko- jako przewodniczą-
cy komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako egzaminujący; 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub inne zajęcia edukacyjne- jako członek komisji. 

7. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator (zgodnie § 66 ust. 2), a zatwierdza Dyrektor Szkoły 

najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpo-

wiadać wymaganiom edukacyjnym, o których mowa w § 61 według pełnej skali ocen. W przy-

padku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egza-

minacyjne powinny uwzględniać ustalenia zawarte w Karcie Indywidualnych Potrzeb Ucznia. 

8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy kom isji 

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

Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same za-

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

rozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, 

termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. 

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

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną z zastrzeżeniem § 66 

ust. 14. 

12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym 

terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły, 

nie później niż do końca września. 

13. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia 

egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzami-

nu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 

tej oceny. 

14. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do 

przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Ocena ustalona przez komisję jest osta-

teczna. 

 

§ 67 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym 

1. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

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

ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 
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ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od zakoń-

czenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w 

formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych. 

3. W skład komisji wchodzą: 

1)   W skład komisji wchodzą: Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze 
stanowisko - jako przewodniczący komisji; 

2)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako egzaminujący; 
3)  nauczyciel prowadzący takie same lub inne zajęcia edukacyjne- jako członek komisji. 

4. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 

prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor 

Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że 

powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej 

szkoły. 

5. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie mo-

że być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestral-

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

poprawkowego. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, zadania 

sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza 

ocen ucznia. 

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust 

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

przez Dyrektora Szkoły. 

10. Przepisy w ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia za-

strzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

 

§ 68 

Ocena zachowania 

1. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opie-

kunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie 

uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

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

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom; 

8) udział w projekcie edukacyjnym (w gimnazjum). 

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali, z po-

danymi skrótami: 

1) wzorowe  – wz; 
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2) bardzo dobre  – bdb; 

3) dobre   – db; 

4) poprawne  – popr; 

5) nieodpowiednie – ndp; 

6) naganne   - ng. 

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

promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem ust. 12. 

5. Uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki 

oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania. 

6. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa doty-

czącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone nie później niż w terminie 

2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

7. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komi-

sję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów; 

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

8. W skład komisji wchodzą: 

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

przewodniczący komisji; 

2) wychowawca klasy; 

3) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie; 

4) pedagog; 

5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

6) przedstawiciel Rady Rodziców. 

9. Powołana komisja ustali roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od zgłoszenia 

zastrzeżeń. Roczna ocena ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna. 

10. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia komisji, 

wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącz-

nik do arkusza ocen ucznia. 

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

odchylenia rozwojowe, bierze się pod uwagę wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowa-

nie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego naucza-

nia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

12. wykreślono 

 

§ 69 

Tryb ustalania oceny zachowania 

1. Na godzinie wychowawczej uczniowie dokonują pisemnej samooceny i oceny zachowania kole-

żanek i kolegów. 

2. Wychowawca zasięga pisemnej informacji o swoich uczniach u innych nauczycieli i ustnej u pra-

cowników szkoły. 

3. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym 

uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. 

4. Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy zgodnie z ustalonymi kryteriami na poszczególne 

oceny zachowania, a dokumentację trybu ustalania oceny przechowuje do końca roku szkolne-

go w dokumentacji wychowawcy. 

5. Przewidywana ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na tydzień przed radą kla-

syfikacyjną. 

6. Wychowawca przedkłada Radzie Pedagogicznej, na posiedzeniu klasyfikacyjnym, uzasadnienie 

oceny nagannej na piśmie. 
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7. Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy w przypadku za-

istnienia szczególnych okoliczności, np.: zgłoszenia przez uczących dodatkowych, dotychczas 

nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny zachowania. 

 

§ 70 

Zasady oceniania zachowania 

1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego 

kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów i innych 

osób. 

2. W ocenianiu zachowania punktem wyjścia jest ocena dobra, którą otrzymuje uczeń awansem na 

początku roku szkolnego i II semestru bez względu na to, jaką ocenę uzyskał poprzednio. 

3. Wzorową ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

1) w zeszycie obserwacji ma nie więcej niż 1 uwagę o negatywnym zachowaniu, 1-2 spóź-

nienia oraz nie więcej niż 1 godzinę nieusprawiedliwioną; 

2) wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia regulaminu szkolnego, jest pozytywnym wzo-

rem do naśladowania dla innych uczniów w klasie i w szkole; 

3) jest uczciwy – nie ściąga na sprawdzianach, przedstawia prace wykonane samodzielnie; 

4) na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i kolegów 

oraz prezentuje taka postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę 

i poza nią , nigdy nie używa wulgarnego słownictwa; 

5) wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska (udział 

w olimpiadach, zawodach sportowych, uroczystościach szkolnych, dbałość o ład 

i porządek w swoim otoczeniu); 

6) jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez nauczy-

ciela; 

7) systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecno-

ści w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne; 

8) szanuje mienie szkolne, społeczne oraz własność kolegów; 

9) spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; 

10) podczas realizacji projektu gimnazjalnego czynnie uczestniczy w formułowaniu tematu pro-

jektu, aktywnie i rzetelnie wykonuje wszystkie powierzone mu kluczowe działania na po-

szczególnych etapach jego realizacji. Uczeń bierze udział w prezentacji projektu. 

4. Bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

1) spełnia wymagania na ocenę dobrą; 

2) w półroczu może mieć nie więcej niż 3 godziny nieusprawiedliwione, 5 spóźnień i nie wię-

cej niż 4 uwagi o niewłaściwym zachowaniu, brak upomnień; 

3) jest systematyczny w nauce; 

4) szanuje własność szkolną i kolegów, dba o porządek otoczenia; 

5) używa kulturalnego języka, jest koleżeński i życzliwy dla innych kolegów; 

6) przestrzega zasad zdrowia, higieny i estetyki osobistej oraz najbliższego otoczenia; 

7) nie ulega nałogom; 

8) wyróżnia się kulturą osobistą wobec osób dorosłych i kolegów; 

9) pełni aktywną rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagając członków ze-

społu, terminowo wykonuje przydzielone zadania o wyższym stopniu trudności. 

5. Dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

1) w półroczu ma nie więcej niż 8 nieusprawiedliwionych godzin i nie więcej niż 10 spóźnień, 

otrzymał nie więcej niż 10 uwag o niewłaściwym zachowaniu, dopuszczalne są 2 upo-

mnienia wychowawcy; 

2) przestrzega regulaminu szkolnego i pracuje na miarę swoich możliwości; 

3) systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne; 
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4) wywiązuje się z powierzonych obowiązków; 

5) nie farbuje włosów, nie stosuje makijażu, nosi schludny ubiór; 

6) używa kulturalnego języka; 

7) nie uczestniczy w kłótniach i bójkach, szczególnie z młodszymi i słabszymi; 

8) szanuje mienie społeczne, szkolne, i kolegów, nie zanieczyszcza otoczenia; 

9) nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów; 

10) zachowuje się kulturalnie; 

11) swoją postawą dba o dobre imię szkoły; 

12) prawidłowo wypełnia swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego, reagując 

pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu. Wywiązuje się z powierzonych mu za-

dań. 

6. Poprawną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 
1) w półroczu ma nieusprawiedliwionych nie więcej niż 15 godzin lekcyjnych i nie więcej niż 

15 spóźnień, otrzymał naganę wychowawcy; 

2) nie pracuje na miarę swoich możliwości; 

3) pamięta o kulturze słowa i formach grzecznościowych; 

4) uczestniczy w drobnych kłótniach i konfliktach; 

5) nie znęca się psychicznie lub fizycznie nad innymi; 

6) upominany wykazuje chęć rozmowy i współpracy na rzecz poprawy z wychowawcą oraz 

z pedagogiem, pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoły; 

7) nie przestrzega zasad dobrego zachowania; 

8) w przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej dokona naprawy lub w inny 

sposób zrekompensuje szkodę, którą spowodował; 

9) nie spełnia wymagań na ocenę dobrą; 

10) wypełnia swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarza mu się 

nie wywiązać z przyjętych zadań, co może być przyczyną opóźnień lub konfliktów w 

zespole. 

7. Nieodpowiednią ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 
1) nie spełnia wymagań na ocenę poprawną, 

2) w półroczu ma nie więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych, 20 spóźnień i 25 uwag o 

niewłaściwym zachowaniu, nagana dyrektora szkoły, 

3) wielokrotnie dopuszcza się łamania postanowień regulaminu szkolnego, 

4) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie samego – przynosi nie-

bezpieczne narzędzia, samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala się od grupy, 

5) ulega nałogom, 

6) wykazuje brak kultury – jest arogancki, agresywny i wulgarny w stosunku do nauczycieli, 

personelu szkoły lub kolegów, 

7) nie robi nic pozytywnego na rzecz szkoły i klasy, 

8) często zaniedbuje swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub odmawia 

współpracy, co ma wpływ na przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i 

wiąże się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu projektowego. 

8. Naganną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

1) w półroczu ma więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych, 20 spóźnień i 25 uwag o nie-

właściwym zachowaniu, nagana dyrektora szkoły, 

2) otrzymuje powtarzające się uwagi dotyczące ulegania nałogom, 

3) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie i innych, 

4) bierze udział w bójkach i kradzieżach, 

5) popada w konflikt z prawem w danym roku szkolnym, 

6) znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, zastrasza-

nie, 

7) rozmyślnie dewastuje mienie szkolne lub prywatne, 
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8) w ciągu półrocza ma nieusprawiedliwione więcej niż 50 % obowiązkowych godzin lekcyj-

nych (jest to czynnik decydujący o ocenie zachowania), 

9) nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych 

10) nie spełnia wymagań na ocenę nieodpowiednią, 

11) nie przystępuje do realizacji projektu lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków mimo 

rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa jest lekceważąca za-

równo w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna. 

9. W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (kradzież, elementarne naruszenie norm praw-

nych, drastyczne naruszenie norm obyczajowych), uchwałą Rady Pedagogicznej uczniowi 

można wystawić ocenę naganną, nawet wtedy, gdyby był pod innym względem wzorowy. 
 

§ 71  

Szczegółowe zasady oceniania dotyczące uczniów z  niepełnosprawnością intelek-
tualną w stopniu lekkim 

 

1. Oceny cząstkowe i oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne są ocenami wyrażonymi 

według skali przedstawionej w WZO w § 58 i 59. 

2. Na świadectwach szkolnych promocyjnych oraz świadectwach ukończenia szkoły wydawanych 

uczniom na drugiej stronie świadectwa nad „Wynikami klasyfikacji końcoworocznej” umieszcza 

się adnotację „uczeń / uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidual-

nych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej/specjalistycznej (wpisać właściwą nazwę poradni)”. Na podstawie Rozporządze-

nia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Z 2002 r. Nr 46, 

poz.433). 

3. Ocena celująca: 
1) umiejętności wykraczają poza poziom wymagań; 

2) posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów, 

teoretycznych i praktycznych; 

3) osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych; 

4) wzbogaca swą wiedzę lekturą; 

5) opanował materiał przewidziany programem. 

4. Ocena bardzo dobra: 

1) aktywnie uczestniczy w lekcji; 

2) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; 

3) rozwiązuje zadania dodatkowe; 

4) dociera samodzielnie do źródeł wskazanych przez nauczyciela; 

5) zawsze przygotowany do lekcji; 

6) odrabia prace domowe; 

7) opanował materiał przewidziany programem. 

5. Ocena dobra: 

1) potrafi korzystać z zaprezentowanych na lekcji źródeł informacji; 

2) poprawnie stosuje zdobyte wiadomości; 

3) samodzielnie wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne; 

4) pod kierunkiem nauczyciela rozwiązuje zadania o większym stopniu trudności; 

5) zwykle przygotowany do lekcji; 

6) odrabia prace domowe; 

7) opanował materiał w stopniu zadawalającym. 

6. Ocena dostateczna: 

1) aktywnie uczestniczy w lekcji; 

2) potrafi korzystać z zaprezentowanych na lekcji źródeł informacji; 

3) wykonuje typowe zadania wg schematów; 
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4) pracuje chętnie na miarę swoich możliwości; 

5) wymaga ukierunkowania pracy przez nauczyciela; 

6) wymaga wielu przypomnień, powtórzeń, wsparcia ze strony nauczyciela; 

7) zazwyczaj przygotowany do lekcji; 

8) opanował podstawową wiedzę pozwalającą na zrozumienie najważniejszych zagadnień na 

poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych. 

7. Ocena dopuszczająca: 

1) wymaga ciągłego nadzoru przy pracy; 

2) pracuje tylko przy wsparciu nauczyciela i pod jego kierunkiem; 

3) prowadzi zeszyt przedmiotowy; 

4) rozumie czytany tekst; 

5) nie jest aktywny na lekcji; 

6) często nie jest przygotowany do lekcji; 

7) ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale nie przekreślają one możliwości uzy-

skania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki. 

8. Ocena niedostateczna: 

1) nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela wykonać zadań o elementarnym stopniu 

trudności; 

2) nie wykazuje zainteresowania nauką; 

3) nie wykonuje prac domowych; 

4) zwykle jest nieprzygotowany do lekcji (brak zeszytu, podręcznika, przyborów itp.); 

5) nie potrafi korzystać z pomocy wskazanych przez nauczyciela; 

6) odmawia współpracy; 

7) nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności, braki 

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu. 

9. Kryteria ocen z zachowania są takie same jak dla wszystkich uczniów, z uwzględnieniem specyf i-

ki upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim. 

10. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy 

programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

11. Przy ocenie zachowania należy szczególnie brać pod uwagę: 

1) zdolności nawiązywania pozytywnych kontaktów w klasie i poza nią; 

2) umiejętność pracy w zespole; 

3) udzielanie pomocy innym – opiekuńczość; 

4) podejmowanie z własnej inicjatywy działań na rzecz klasy, szkoły; 

5) dotrzymywanie obietnic i zobowiązań – reagowanie adekwatnie do sytuacji; 

6) umiejętność opanowania własnych negatywnych emocji – złość, gniew, kłótliwość, płacz; 

7) umiejętność ujawniania emocji pozytywnych – radość, życzliwość, spokój; 

8) aktywność podczas zajęć; 

9) pracowitość i obowiązkowość; 

10) szanowanie godności innych osób; 

11) życzliwość i uprzejmość w stosunku do innych; 

12) umiejętność cieszenia się z sukcesów koleżanek i kolegów; 

13) poszanowanie własności osobistej; 

14) poszanowanie własności społecznej. 

 

§ 72 

Szczegółowe zasady oceniania dotyczące uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu umiarkowanym 

 
1. Celem wychowania i nauczania powinno być wyposażenie ucznia w takie umiejętności, sprawno-

ści i nawyki, aby: 
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1) mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób – werbalnie lub pozawerbal-

nie; 

2) zdobył maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb 

dotyczących bezpieczeństwa; 

3) był zaradny w życiu codziennym; 

4) umiał sterować swoim zachowaniem, zarówno w miejscach publicznych jak i prywatnych, 

wobec osób bliskich i wobec obcych, mówić „nie” w zagrażających sytuacjach; 

5) mógł uczestniczyć w życiu społecznym na równi z innymi członkami społeczeństwa, znając 

i przestrzegając ogólnie przyjęte normy zachowania. 

2. Sposoby oceniania ucznia: 

1) oceny cząstkowe i oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne są ocenami opiso-

wymi z wyjątkiem oceny z przedmiotu: religia/etyka; 

2) ocena z zajęć rewalidacyjnych ma charakter opisowy i powinna zawierać opis postępów 

ucznia w zakresie rewalidacji za miniony okres oraz najbliższy plan działań naprawczo-

rewalidacyjnych; 

3) oceny opisowe dołączone są do IPET-u ucznia; 

4) ucznia promuje się do klasy programowo wyższej uwzględniając specyfikę kształcenia tego 

ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami); 

5) o ukończeniu szkoły przez ucznia postanawia na zakończenie klasy programowo najwyż-

szej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumie-

niu z rodzicami (prawnymi opiekunami); 

6) klasyfikacja ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych 

realizowanych zgodnie z indywidualnym programem edukacyjnym i ma formę opisową; 

7) nawet niewielkie postępy ucznia powinny być wzmacniane pozytywnie, natomiast brak po-

stępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu. 

3. Ocena z zachowania jest oceną opisową. 

4. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy 

programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

§ 73 

Promowanie i ukończenie szkoły 

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

zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne 

oceny wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Uczeń, który w jednej szkole otrzymał co najmniej dwa razy z rzędu naganną ocenę zachowania, 

mimo, iż uzyskał klasyfikacyjne oceny roczne wyższe od oceny niedostatecznej może uchwałą 

Rady Pedagogicznej nie otrzymać promocji do klasy wyższej lub ukończyć szkoły w przypadku 

opisanym w § 73 ust. 12. 

3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy progra-

mowo wyższej i powtarza klasę. 

4. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu da-

nego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał eg-

zaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w 

klasie programowo wyższej. 

5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z 

danych zajęć edukacyjnych celującą roczna ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finali-

sty uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca 

następuje zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą. 



60 Statut Gimnazjum im. Ks. Michała Sopoćki w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej  

6. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkoła nie jest klasyfikowany z 

wychowania fizycznego, muzyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz dodatkowych za-

jęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania. Brak klasyfikacji z wymienio-

nych edukacji przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub 

ukończenia szkoły. 

7. Uczeń zwolniony przez dyrektora na wniosek rodziców z realizacji projektu edukacyjnego uzysku-

je promocję do klasy wyższej lub kończy gimnazjum. Na świadectwie ukończenia gimnazjum w 

miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny za wkład ucznia w realizację projektu wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 

8. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 

4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy progra-

mowo wyższej z wyróżnieniem. 

9. Uczeń kończy gimnazjum jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na która składają się roczne oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne 

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w 

klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, 

z zastrzeżeniem ust. 2. oraz przystąpił do egzaminu gimnazjalnego. Obowiązek przystąpienia 

do egzaminu gimnazjalnego nie dotyczy uczniów zwolnionych z egzaminu na podstawie odręb-

nych przepisów. 

10. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z zajęć edu-

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

11. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym decyduje na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, 

uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opie-

kunami). 

12. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje w sprawie przyznania uczniom nagród ustanowionych 

przez Kuratora Oświaty, Wójta Gminy w Turośni Kościelnej. 

 

§ 74 

Świadectwa szkolne i inne druki szkolne 

1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie 

od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzy-

skanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory świadectw określają od-

rębne przepisy. 

2. Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje świa-

dectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem. 

3. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się osiągnięcia 

określone przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. 

4. Uczeń, który ukończył szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 

5. Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwo-

jewódzkim wpisuje się na świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeślii 

wcześniej dokonano klasyfikacji na poziomie niższej oceny. 

6. Uczeń gimnazjum, który przystąpił odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego otrzymuje zaświad-

czenie. 

7. Szkoła, na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu 

nauczania. 

8. Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne przepisy. 

Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie da-

ty ważności i pieczęci urzędowej szkoły. 

9. Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne i legitymacje szkolne dla uczniów niepełno-

sprawnych są drukami ścisłego zarachowania. 
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10. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły i anek-

sów do tych świadectw oraz zaświadczeń. 

11. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia dotyczące 

przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowa-

dzonej przez szkołę. 

12. Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez skreślenie kolorem 

czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi 

wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza się adnotacje „dokonano spro-

stowania” oraz czytelny podpis dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby oraz datę i 

pieczęć urzędową. 

13. Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły i zaświadczeniach. Dokumen-

ty, o których mowa podlegają wymianie. 

14. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu, zaświadczenia uczeń lub absolwent może wy-

stąpić odpowiednio do dyrektora szkoły, komisji okręgowej lub Podlaskiego Kuratora Oświaty z 

pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu. 

15. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej 

od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora 

szkoły. 

16. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełno-

sprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia 

własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora 

szkoły. 

17. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego. 

18. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczą-

cej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się: 
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ROZDZIAŁ IX 

Organizacja i świadczenie pomocy psychologicz-

no-pedagogicznej 
 

 

 

 

§ 75 

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

rodzicom i nauczycielom. 

2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne, a 

udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji jest dobrowolny. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły. Dyrektor po rozpatrzeniu 

wniosku o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wskazuje zespół 

nauczycieli, których zadaniem będzie zorganizowanie i świadczenie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, oraz specjaliści 

wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególno-

ści psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni, zwani da-

lej „specjalistami”. 

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

1) rodzicami uczniów; 

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

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi szkołami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i 

młodzieży. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) dyrektora szkoły; 

4) nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem; 

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 

6) poradni; 

7) pomocy nauczyciela wspomagającego; 

8) pracownika socjalnego; 

9) asystenta rodziny; 

10) kuratora sądowego. 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i 

zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia wynikających w szczególności: 

1) 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 lub traumatycznych; 
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9) z niepowodzeń edukacyjnych; 

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

bem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami lub ze zmianą środowiska edukacyjne-

go, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom po-

lega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dy-

daktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. 

9. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem 

oraz w formie: 

1) klas terapeutycznych; 

2) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycz-

nych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

5) zajęć z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kształcenia i kariery za-

wodowej; 

6) warsztatów; 

7) porad i konsultacji. 

10. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom 

w formie porad, konsultacji i szkoleń – § 75 ust. 8. 

 

§ 76 

1. Nauczyciele oraz specjaliści w szkole rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe 

i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania 

i uzdolnienia. 

2. Nauczyciele oraz specjaliści prowadzą w szczególności: 

1) obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpozna-

nie u uczniów: trudności w uczeniu się lub szczególnych uzdolnień; 

2) doradztwo edukacyjno-zawodowe. 

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

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowied-

nio nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej 

pracy uczniem informują o tym wychowawcę klasy. 

4. Wychowawca klasy o którym mowa w ust. 3, informuje innych nauczycieli lub specjalistów o po-

trzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z 

uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę. 

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

psychologiczno-pedagogiczną w formach o w § 75 ust. 9, odpowiednio wychowawca klasy pla-

nuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy udzie-

lania tej pomocy, okres ich działania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą 

realizowane. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologicz-

no-pedagogicznej powinno się uwzględnić wymiar godzin ustalony w ust. 6. 

6. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

o którym mowa w § 75 ust. 9 pkt 2-5, Dyrektor Szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie go-

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

7. Wychowawca klasy planuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współ-

pracując z rodzicami ucznia oraz – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami i specjali-

stami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami, których mowa w § 75 

ust. 5. 
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8. Dyrektor szkoły, może wyznaczyć inną niż wymienioną w ust. 5 osobę, której zadaniem będzie 

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w 

szkole. 

9. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuję się rodziców ucznia. 

10. O ustalonych formach, sposobach, wymiarze i okresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej Dyrektor Szkoły niezwłocznie informuje rodziców lub opiekunów prawnych, w 

formie pisemnej. 

11. Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą 

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

12. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele i 

specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniają w indywi-

dualnym programie edukacyjno-terapeutycznym wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, 

zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 

pkt ustawy. 

 

§ 77 

1. 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 nie może 

przekraczać 8. 

2. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi wymaga zgody rodzica. 

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

Dyrektor Szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 

spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowych. 

4. Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno-

wyrównawczych może być niższa, niż określona w § 77 ust.1. 

5. O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu 

opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia. 

6. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację w for-

mie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej, a 

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

 

§ 78 

1. Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby. Są to: 

1) korekcyjno-kompensacyjne, organizowane dla uczniów, u których stwierdzono zaburzenia i 

odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć 

nie może przekraczać 5; 

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

nia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 4; 

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

uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekraczać 10; 

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

godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut. 

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

krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu 

tych zajęć. 

4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjali-

ści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. 
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5. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjali-

styczne mogą być prowadzone indywidualnie. 

6. O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decy-

duje Dyrektor szkoły. 

7. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na 

wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

 

§ 79 

1. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, 

uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psycholo-

giczno-pedagogicznych. 

2. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień, wychowawca klasy lub nauczyciel edukacji 

przedmiotowej składa wniosek do dyrektora szkoły o objęcie ucznia opieką Zespołu, o którym 

mowa w § 75 ust. 3 statutu szkoły. 

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

uczniów. 

4. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po 

śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywi-

dualny program nauki. 

5. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich pre-

zentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalna opieką nauczyciela. 

6. Zajęcia rozwijające uzdolnienia prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do 

rodzaju zajęć. 

 

§ 80 

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

kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edu-

kacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. 

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

liczbie uczniów w oddziale. 

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

gotowanie do prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 

 

 

§ 81 

1. W szkole zatrudniony jest pedagog, a miarę potrzeb specjaliści, posiadający kwalifikacje odpo-

wiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. 

2. W celu współorganizowania kształcenia integracyjnego szkoła, za zgodą organu prowadzącego, 

zatrudnia nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc 

nauczyciela. 

3. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog oraz inni nauczycie-

le posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych, w terminach podawa-

nych na tablicy ogłoszeń. 

4. W szkole dwa razy w roku prowadzone są spotkania dla rodziców w celu doskonalenia umiejęt-

ności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. 

5. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psy-

chologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach na za-

sadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami. 
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§ 82 

1. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na: 

1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia; 

2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektual-

nych i fizycznych ucznia; 

3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia; 

4) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposaże-

nia i środków dydaktycznych; 

5) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych. 
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ROZDZIAŁ X 

Organizacja nauczania i organizacja zajęć  

rewalidacyjnych uczniom niepełnosprawnym 
 

 

 

 

§ 83 

1. W szkole kształcenie uczniów niepełnosprawnych, dla których Poradnia Psychologiczno-

pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone jest w od-

działach ogólnodostępnych. 

2. Szkoła zapewnia odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne 

uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne. 

3. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

4. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres nauki, 

zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych. 

5. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie uchwały 

stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu ds. pomocy psycholo-

giczno-pedagogicznej, o którym mowa w § 75 ust 3 statutu oraz zgody rodziców. 

6. Opinię, o której mowa w ust. 5 sporządza się na piśmie. 

7. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do wychowawcy 

klasy, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego. 

8. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do końca lutego w 

ostatnim roku nauki w gimnazjum. 

9. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach: 

1) braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, utrudniają-

cej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcją 

ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami; 

2) psychoemocjonalną niegotowością ucznia do zmiany szkoły. 

 

§ 84 

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-

pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją 

rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełno sprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego 

języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z drugiego 

języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego. 

3. Zajęcia wychowania fizycznego w oddziałach ogólnodostępnych lub w grupach międzyoddziało-

wych, na które uczęszczają uczniowie niepełnosprawni prowadzi się w grupach nieprzekracza-

jących 20 osób. 

4. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych prowadzone jest do końca roku szkolnego, w którym 

uczeń w tym roku kalendarzowym kończy 21 rok życia –gimnazjum. 

5. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami 

Poradni Psychologiczno-pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym 

roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym po 2 godziny na ucznia. 

1) ilość godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania 

i arkuszu organizacyjnym; 
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2) godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 

się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia 

łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się co najmniej w dwóch dniach. 

 

§ 85 

1. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Zespół ds. pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, o którym mowa § 74 ust 3 statutu szkoły, po dokonaniu wielo-

specjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-

Terapeutyczny (IPET) dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej „ programem”. 

2. Program określa: 

1) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do in-

dywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości; 

2) psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych; 

3) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z 

uczniem o charakterze rewalidacyjnym; 

4) formy i metody pracy z uczniem; 

5) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane; 

6) działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psycholo-

giczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia 

nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży, określone przez zespół, o którym w § 26 statutu szkoły; 

7) zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia; 

8) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań zawar-

tych w programie. 

3. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia spe-

cjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. 

4. Zespół, o którym mowa w § 75 statutu szkoły, na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycz-

nych w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowa-

nia ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela-

nej uczniowi oraz w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. 

5. W szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjne w zakresie: 

1) korygujące wady mowy (zajęcia logopedyczne); 

2) korekcyjno-kompensacyjne; 

3) inne terapeutyczne. 

 

§ 86 

1. W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadają-

cych kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia 

uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowa-

niem społecznym. 

2. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1: 

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi na-

uczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w pro-

gramie; 
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2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą z 

uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedosto-

sowaniem społecznym; 

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli 

oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych 

przez nauczycieli i specjalistów; 

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i 

specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w do-

borze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie 

oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. 

3. Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i za-

jęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli, 

o których mowa w ust. 1 lub w których nauczyciele ci uczestniczą. 

 

§ 87 

1. Uczniowie niepełnosprawni przystępują do egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w 

czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu; gimnazjum, zwanego dalej „egzaminem 

gimnazjalnym”, przeprowadzanych zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oce-

niania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 

w szkołach publicznych, w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawno-

ści, a uczniowie niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym – w 

warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do rodzaju niepełnospraw-

ności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycz-

nych ucznia polega w szczególności na: 

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu odpo-

wiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych; 

2) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu; 

3) zapewnieniu obecności w czasie egzaminu specjalisty z zakresu danej niepełnosprawno-

ści, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli 

jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze 

sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych. 

3. Rada Pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gim-

nazjalnego do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyj-

nych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o szczegółową informację o sposo-

bach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu podaną do publicznej wiado-

mości na stronie internetowej CKE w terminie do 1 września roku szkolnego, w którym prze-

prowadzany jest egzamin. 

4. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 3 należy do obowiązków przewodniczącego 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

 

§ 88 

1. Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach określonych w Rozdziale V 

statutu szkoły. 
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ROZDZIAŁ XI 

Nauczanie indywidualne 
 

 

 

 

§ 89 

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

muje się indywidualnym nauczaniem. 

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

na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psycholo-

giczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nau-

czanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących wa-

runków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciela poszczególnych przedmiotów. 

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

zakresie określonym w orzeczeniu w odniesieniu do ucznia, którego stan zdrowia znacznie 

utrudnia uczęszczanie do szkoły. 
5.  Zajęcia indywidualnego nauczania mogą być organizowane odpowiednio: 

1)  z oddziałem szkolnym; 
2)  indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu szkoły; 
3) w domu ucznia. 

6. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego oraz 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy, dosto-

sowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia. 

7. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, dyrektor może zezwo-

lić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej kształ-

cenia ogólnego, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których 

zajęcia są realizowane. 

8. Na podstawie orzeczenia, dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indy-

widualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

9. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio z 

uczniem wynosi dla uczniów gimnazjum – od 10 do 12 godzin. 

10. Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w ust. 9 realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni. 

11. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęsz-

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

rozwoju, dyrektor szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w 

orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu szkoły. 
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ROZDZIAŁ XII 

Indywidualny tok nauki, indywidualny program 

nauki 
 

 

 

 

§ 90 

1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu 

nauki zgodnie z rozporządzeniem uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się: 

1) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów; 

2) oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów) na koniec roku/semestru. 

2. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym 

zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki. 

3. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone po upływie co naj-

mniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji. 

4. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edu-

kacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy. 

5. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakre-

su dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolne-

go. 

6. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić: 

1) uczeń za zgodą rodziców ( prawnych opiekunów); 

2) rodzice/ prawni opiekunowie ucznia; 

3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wnio-

sek – za zgodą rodziców/ prawnych opiekunów. 

7. Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do 

wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia. 

8. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki 

lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą. 

9. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog 

zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń. 

10. O otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 7 dyrektor szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicz-

nej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

11. Dyrektor Szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej opinii 

Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

12. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego pro-

gramu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga jest pozytywna opinia organu nad-

zoru pedagogicznego. 

13. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny. 

14. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować. 

15. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna i ustala 

zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 

1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie. 

16. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do 

klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego 

stopnia albo realizować program we własnym zakresie. 

17. Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN: 
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1) uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji indy-

widualnych; 

2) zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego 

wszystkich uczniów w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo 

dobrą i w konsekwencji uczestniczenie tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem. 

18. Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 godziny co 

dwa tygodnie. 

19. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania. 

20. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowa-

dzonego w terminie ustalonym z uczniem. 

21. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfika-

cyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą. 

22. Decyzję w sprawie ITN należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen ucznia. Do arkusza ocen 

wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN. 

23. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy 

odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. 

24. Informację o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w 

rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”. 
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ROZDZIAŁ XIII 

Postanowienia końcowe 
 

 

 

 

§ 91 

1. Szkoła ma własny sztandar i ceremoniały. 

2. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Regulaminy określające działalność organów Gimnazjum, nie mogą być sprzeczne z zapisami 

niniejszego Statutu. 

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

5. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne 

przepisy. 

6. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie jest Rada Pedagogiczna. 

7. Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały. 

8. Za ujednolicenie tekstu Statutu po nowelizacji odpowiedzialny jest Dyrektor szkoły, który go 

podpisuje jako Przewodniczący Rady Pedagogicznej. 

 

§ 92 

1. Projekt nowelizacji Statutu został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu   

 ___________ 

2. Projekt nowelizacji Statutu został zatwierdzony przez Radę Rodziców w dniu   

 ___________ 

3. Tekst jednolity Statutu Gimnazjum został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 26 

sierpnia 2015 roku. 

4. Tekst jednolity Statutu Gimnazjum wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku. 

 

 

 


