
---------------------------------------Tekst ujednolicony1----------------------------------------- 

 

STATUT 

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO 

W SOCHOCINIE 

§ 1.  
 
1.  Siedziba Publicznego Gimnazjum mieści się w Sochocinie przy ulicy Szkolnej 17. 

1) Publiczne Gimnazjum nosi nazwę Orła Białego. 

 
§ 2. 

 
1.  Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Sochocin. 
2.  Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty. 
3. Publiczne Gimnazjum w Sochocinie wchodzi w skład  Publicznego Zespołu Szkół              

i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie. 
4.  Cykl kształcenia w Publicznym Gimnazjum w Sochocinie trwa 3 lata. 
5.  W Publicznym Gimnazjum mogą być tworzone oddziały integracyjne. 

 
§ 3. 

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

w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności: 
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia szkoły i podjęcia dalszego kształcenia, 
2) kształtuje postawy wychowawcze zgodnie z akceptowanym społecznie 

Programem Wychowawczym szkoły, 
3) otacza opieką i zapewnia bezpieczeństwo wszystkim uczniom podczas zajęć 

programowych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły, 
4) udziela pomocy rodzicom w wypełnianiu przez nich funkcji wychowawczo – 

opiekuńczych, 
5) 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, 

6) zapewnia odpowiednie warunki nauczania,  
7) stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych na 

zasadach określonych w Regulaminie realizacji projektów edukacyjnych, 
8) prowadzi doradztwo zawodowe,  
9) umożliwia absolwentom dokonania wyboru dalszego kształcenia, 

10) zapewnia pobierania nauki przez młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną 
społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie 
z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz 
predyspozycjami. 

2. Edukacja w gimnazjum wspomaga rozwój ucznia  jako osoby i wprowadza go w życie 

społeczne poprzez: 

                                                 
1 Po zmianach dokonanych Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 61/2017/2018 z dnia  30 sierpnia 2018 r. 
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1) wprowadzanie ucznia w świat nauki przez poznanie języka, pojęć, twierdzeń 
i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie 
umożliwiającym dalsze kształcenie, 

2) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia, 
3) wprowadzanie ucznia w świat kultury i sztuki, 
4) rozwijanie umiejętności społecznych ucznia  przez zdobywanie prawidłowych 

doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej. 
3. W zakresie kształtowania umiejętności wykorzystania zdobywanej wiedzy szkoła 

stwarza uczniom warunki do: 
1) planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, 
2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego 

punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego 
posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień, 

3) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi 
międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, 
skutecznego działania na gruncie obowiązujących norm, 

4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób, 
5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł 

oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 
6) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych 

doświadczeń i nawyków, 
7) rozwoju sprawności umysłowej oraz osobistych zainteresowań, 
8) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów 

i problemów społecznych. 
4. Gimnazjum opracowuje plany pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie 

obowiązki rodziców. W zakresie wychowania szkoła zmierza do tego, aby uczniowie: 
1) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego 

w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, 
estetycznym, moralnym i duchowym.  
 

§ 4. 

1. W szkole każdy uczeń, rodzic i nauczyciel może skorzystać z pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli zachodzi taka potrzeba. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu 
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz 
rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników 
środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole. 

3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole uczniom, udzielają nauczyciele 
oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci 
pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów 
i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu 
problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności 
wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dla uczniów. 

5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest bezpłatne i dobrowolne. 
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy 

z rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi 
i specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli i innymi podmiotami 
zajmującymi się wspieraniem szkół w tym zakresie. 
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8. O pomoc psychologiczno-pedagogiczną może się zwrócić każdy podmiot 
funkcjonujący w szkole. 

9. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej 
pracy z uczniami oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a 
także w formie zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów, zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających 
kompetencje emocjonalno-społeczne i innych zajęć niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania ucznia w szkole.  

10. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów 
i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 
 

§ 4a. 

1. Jeżeli stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie  
do szkoły obejmuje się go indywidualnym nauczaniem. 

2. Objęcie ucznia indywidualnym nauczaniem wymaga zgody organu prowadzącego  
i jest udzielane na wniosek rodziców. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, rodzice składają do dyrektora szkoły wraz z 
orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o konieczności objęcia ucznia 
indywidualnym nauczaniem.  

4. Indywidualne nauczania organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu  
o potrzebie indywidualnego nauczania. 

5. Indywidualne nauczania organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń 
określonych w orzeczeniu, o którym mowa w ust. 4. 

6. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczyciela w 
indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem. 

7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne 
wynikające z ramowego planu nauczania z dostosowaniem do potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

8. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego 
nauczania, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania 
objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnym, stosownie do możliwości 
psychofizycznych ucznia oraz warunków, w miejscu, w którym są organizowane 
zajęcia indywidualnego nauczania. 

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8, składa się w formie pisemnej. Zawiera 
uzasadnienie. 

10. Uczniowi objętemu indywidualnym nauczaniem, dyrektor szkoły umożliwia udział w 
zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach 
szkolnych oraz udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. 

 

§ 4b. 
1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na 

ten cel w budżecie państwa lub budżecie jednostki samorządu terytorialnego. 
2. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. 
3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

1) stypendium szkolne; 
2) wyprawka szkolna; 
3) zasiłek losowy. 

4. Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej  o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. 

5. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Wójt Gminy 
Sochocin. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-01-2015&qplikid=1#P1A6


4 

 

6. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się 
decyzje administracyjne. 

7. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na: 
1) wniosek rodziców; 
2) wniosek dyrektora szkoły. 

 

§ 5. 
1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami i zapewnia im bezpieczeństwo w czasie, kiedy  

przebywają na terenie szkoły. 
2. Każdy uczeń jest objęty ubezpieczeniem zbiorowym. 
3. Każdy nauczyciel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów w czasie 

prowadzonych przez niego zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zarówno objętych 
ramowym planem nauczania, jak też w czasie zajęć pozalekcyjnych. 

4. W czasie imprez ogólnoszkolnych organizowanych przez szkołę za bezpieczeństwo 
uczniów odpowiedzialny jest wychowawca klasy lub inny nauczyciel wyznaczony 
przez dyrektora szkoły. 
1) Przy wyjściu z uczniami poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości na 

zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania fizycznego, imprezy 
szkolne, wycieczki przedmiotowe lub turystyczno-krajoznawcze, musi być 
zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy 30 uczniów; 

2) Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą 
szkoły, powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy 15 uczniów. 

5. W czasie przerw nauczyciele pełnią dyżury na korytarzu w wyznaczonym rejonie, 
zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżurów. 

6. Dyżur musi być pełniony aktywnie. Nauczyciel - dyżurny ma obowiązek zapobiegać 
niebezpiecznym zabawom i zachowaniu. 

7. Każdy nauczyciel musi systematycznie sprawdzać pomieszczenia, w których   
prowadzi lekcje. 

1) Rozpoczęcie zajęć w pracowniach chemii, fizyki, informatyki, zajęć 
technicznych może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się przez 
prowadzącego zajęcia, że stan urządzeń, instalacji elektrycznej, instalacji 
gazowej i narzędzi pracy, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają 
zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów. 

2) Dostrzeżone zagrożenia nauczyciel bądź sam usuwa, bądź też niezwłocznie 
powiadamia Dyrektora Szkoły. 

3) Opiekunowie tych pracowni opracowują regulamin pracowni, który określa 
zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznają z nim uczniów na 
początku każdego roku szkolnego. 

4) Regulamin wywiesza się w  pracowni w widocznym i łatwo dostępnym 
miejscu. 

5) Substancje i preparaty chemiczne przechowuje się w odpowiednich 
pojemnikach opatrzonych napisami zawierającymi nazwę substancji lub 
preparatu oraz informującymi o ich niebezpieczeństwie lub szkodliwości dla 
zdrowia. 

6) Substancje niebezpieczne i preparaty niebezpieczne w rozumieniu przepisów 
o substancjach i preparatach chemicznych przechowuje się w zamkniętych 
pomieszczeniach specjalnie przystosowanych do tego celu. 

7) Dyrektor zapewnia udostępnienie kart charakterystyk niebezpiecznych 
substancji i preparatów chemicznych zgromadzonych w szkole osobom 
prowadzącym zajęcia z użyciem tych substancji i preparatów. 

8) Uczniów zaznajamia się z kartami charakterystyk niebezpiecznych substancji 
i preparatów, jeżeli substancje te są używane w czasie zajęć. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-01-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-01-2015&qplikid=1#P1A6
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8.  1)   W sali gimnastycznej i na boisku oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania 
ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw nauczyciel ma obowiązek  sprawdzić przed 
każdymi zajęciami stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego. 

2) W czasie wykonywania ćwiczeń na przyrządach uczeń musi być 
asekurowany. 

3) Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej 
sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących. 

4) Uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w 
danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o tym jego 
rodziców ( opiekunów) 

5) Ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń 
zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących. 

6) Bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się 
może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących, są mocowane na stałe. 

7) W sali gimnastycznej i na boisku  oraz w miejscach wyznaczonych do 
uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw umieszcza się tablice 
informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń 
i sprzętu sportowego. 

8) Prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami 
bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach. 

9) Niedopuszczalne jest wydawanie osobom pozostającym pod opieką szkoły 
sprzętu, którego użycie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia, w 
tym dysku, kuli, młota, oszczepu, łuku, szpady, sportowej broni strzeleckiej – 
jeżeli szkoła nie ma możliwości zapewnienia warunków bezpiecznego 
korzystania z tego  sprzętu. 

9. W czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę lub placówkę 
uczniowie pozostają  pod ciągłą opieką osób do tego upoważnionych.  

10. Uczniowie pozostający pod opieką szkoły mogą pływać oraz kąpać się tylko w 
obrębie kąpielisk i pływalni w rozumieniu przepisów określających warunki 
bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się 
i uprawiających sporty wodne.  

1) Uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się stały nadzór ratownika lub  
ratowników i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły. 

11. Szkoła organizuje dla uczniów różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. 
1) W organizowaniu form krajoznawstwa i turystyki  szkoła może  współdziałać 

ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności 
statutowej jest krajoznawstwo i turystyka. 

2) Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w trakcie roku szkolnego, w 
szczególności w ramach zajęć dydaktyczno–wychowawczych lub 
opiekuńczych z wyjątkiem okresu ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i 
zimowej przerwy świątecznej. 

3) Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących 
formach: 
a) wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w 

celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania w ramach 

jednego lub kilku przedmiotów; 

b) wycieczki krajoznawczo – turystyczne o charakterze interdyscyplinarnym,  

w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania 

kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym 

sprzętem, organizowane w celu nabywania wiedzy o otaczającym 

środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce, 
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c) specjalistyczne wycieczki krajoznawczo – turystyczne, w których udział 

wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego 

i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program 

wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub 

długodystansowość na szlakach turystycznych. 

4) Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań 
i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej 
i umiejętności.  

5) Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych 
odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych wymaga zgody rodziców 
uczniów lub prawnych opiekunów 

6) Szkoła może organizować wycieczki w kraju lub za granicą. 
        a) Zgodę na zorganizowanie wycieczek zagranicznych wyraża dyrektor 

szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny. 

7) Program wycieczki organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i 
nazwisko kierownika wycieczki oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki 
lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor szkoły.  

8) Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników 
pedagogicznych szkoły. 

a) Kierownik wycieczki w szczególności: 

 określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, 
zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki; 

 dokonuje podziału zadań wśród uczestników; 

 przydziela każdemu opiekunowi grupę uczniów według listy; 

 opracowuje program i harmonogram wycieczki; 

 opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników; 

 zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu 
wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie; 

 zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia 
warunki do ich przestrzegania; 

 organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników; 

 dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację 
wycieczki; 

 dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego 
wycieczki po jej zakończeniu. 

9) Opiekunem wycieczki może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody 
dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba, niebędąca pracownikiem 
pedagogicznym. 

a)  Opiekun w szczególności: 

 sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami; 

 współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu 
i harmonogramu wycieczki; 

 sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, 
ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa 

 wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika. 
b) Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy przydzielonej grupy uczniów 

przed wyruszeniem  z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, 
przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego. 
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c) Liczba opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki zależą od wieku 
uczniów, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej a także od 
specyfiki zajęć wycieczki oraz warunków, w jakich będą się one odbywać. 

d) Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika    
i opiekuna wycieczki. 

10) Uczestnikiem wycieczki zagranicznej może być osoba ubezpieczona od 
następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. 

          11) Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty 
przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia kierowników i opiekunów 
wycieczek, może być finansowana ze środków pozabudżetowych, a w 
szczególności: 

 z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce, 

 ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego, 

 ze środków wypracowanych przez uczniów, 

 ze środków przekazanych przez Radę Rodziców, a także osoby 
fizyczne i prawne. 

12) Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy 
i gołoledzi. 

  13) Szczegółowe zasady organizacji wycieczek zawiera Regulamin Wycieczek 
Szkolnych. 

§ 5a. 

1. W szkole zatrudnia się pracowników administracji i obsługi, do których 
w szczególności należy: 

1) rzetelne wykonywanie obowiązków zgodnie z przydziałem czynności; 
2) przestrzeganie regulaminu pracy; 
3) poszanowanie mienia szkolnego; 
4) przestrzeganie zasad współżycia społecznego; 
5) rzetelne wykonywanie bieżących poleceń dyrektora szkoły; 
6) przestrzeganie tajemnicy służbowej; 

2. W celu zapewnienia uczniom warunków bezpieczeństwa pracownicy niebędący 
nauczycielami  w wykonywaniu swoich zadań służbowych uwzględniają:  

1) sprawną organizację pracy oraz sumienne wykonywanie prac i zadań 
wpływających na stan bezpieczeństwa uczniów;  

2) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;  
3) reagowanie na wszelkie przejawy niepożądanych zachowań uczniów 

poprzez zgłaszanie tych zachowań dyrektorowi szkoły lub nauczycielom;  
4) pełnienie dyżuru w czasie przerw w wejściu głównym do szkoły w celu 

zapobiegania ewentualnym wyjściom uczniów; 
5) dbanie o ład i porządek w trakcie wchodzenia i wychodzenia uczniów ze 

szkoły oraz korzystania z szatni; 
6) niewpuszczanie na teren szkoły osób nieuprawnionych; 
7) wykonywanie innych zadań wspomagających bezpieczeństwo i higienę 

uczniów w szkole wynikających z bieżącej sytuacji. 

§ 6. 
1. Do szkoły, na wniosek rodziców, przyjmuje się uczniów posiadających orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego. 
2. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania  

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla 
ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. 
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3. Szkoła organizuje kształcenie specjalne dla:  
1) uczniów niepełnosprawnych 
2) niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 

w integracji z dziećmi pełnosprawnymi. 
4. Dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym szkoła zapewnia:  
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, 
2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny dostosowany do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, 
3) zajęcia specjalistyczne 
4) zajęcia rewalidacyjne i socjoterapeutyczne i inne zajęcia dostosowane do 

indywidualnych potrzeb uczniów 
5) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym 

5.  Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół 
planujący i koordynujący udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej: 
1) dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka 
2) opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny uwzględniający 

zalecenia zawarte w orzeczeniu 
3) dwa razy w roku szkolnym dokonuje  oceny efektywności pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniowi 
4) w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu 
5) program opracowuje się na okres na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego 
6) kształcenie  młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie jest 

prowadzona w gimnazjum nie dłużej niż do 21 roku życia. 
6. W celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym 
szkoła, za zgodą organu prowadzącego, może zatrudnić nauczycieli posiadających 
kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej. 
 

§ 7. 
1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece jednemu z nauczycieli 

uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą. 
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca 

prowadzi swój oddział przez cały tok nauczania, tj. w kl. I-III. 
3. W wyjątkowych wypadkach związanych ze zmianami kadrowymi lub organizacyjnymi 

szkoły, dyrektor może powierzyć wychowawstwo innemu nauczycielowi. 
4. Powierzenie funkcji wychowawcy lub zmiana wychowawcy może być dokonana 

przez dyrektora szkoły na pisemny wniosek rodziców dzieci uczących się w klasie, 
nad którą wychowawca sprawuje opiekę. 

5. Dyrektor przedstawia rodzicom propozycję powierzenia zadań wychowawcy klasy 
poszczególnym nauczycielom przed zakończeniem roku szkolnego, po opracowaniu 
projektu organizacji pracy szkoły. 

6. Rodzice mogą wnioskować do dyrektora szkoły w sprawie powierzenia zadań 
wychowawcy wskazanemu nauczycielowi przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

 
§ 8. 

1. Organami gimnazjum są: 
1) Dyrektor; 
2) Rada Pedagogiczna; 
3) Rada Rodziców; 
4) Samorząd Uczniowski. 
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§ 9. 2 

1. Dyrektor szkoły w szczególności: 
1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, 
2) sprawuje nadzór pedagogiczny, 
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących, 
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym 

przez radę rodziców i radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich 
prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, 
finansową i gospodarczą obsługę szkoły, 

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, 
8) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w 

organizacji praktyk pedagogicznych, 
9) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym 
jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego ucznia. 

2. Dyrektor szkoły ma prawo do: 
1)  wydawania poleceń służbowych wszystkim  pracownikom szkoły, 
2)  zatrudniania i zwalniania pracowników,  
3)  premiowania i nagradzania pracowników zgodnie z regulaminem, a także 

udzielania kar porządkowych zgodnie z Kodeksem Pracy, 
4)  występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w   

sprawach nagród i odznaczeń do organów zwierzchnich, 
5)  przyjmowania uczniów do szkoły, 
6)  formalnej oceny pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły, 
7) decydowania o wewnętrznej pracy szkoły i jej bieżącego funkcjonowania, 
8)  wykorzystania według własnego uznania środków finansowych przyznanych na 

działalność szkoły, 
9)  podejmowania starań w celu pozyskiwania środków finansowych  na 

działalność szkoły  spoza budżetu /fundacje, poszukiwanie sponsorów, 
10) reprezentowania szkoły na zewnątrz i podpisywania dokumentów 

i korespondencji zgodnie z kompetencjami, 
11) ma prawo używania pieczęci osobowej z tytułem: „Dyrektor”, 

3. Dyrektor szkoły odpowiada przed organem prowadzącym za: 
1) poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania oraz za 

opiekę nad dziećmi, 
2) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i 

niniejszego statutu, 
3) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie szkoły podczas zajęć 

organizowanych przez szkołę, 
4) celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność szkoły, 
5) zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej, 

                                                 
2 Zmiany dokonane Uchwałą Nr 18/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. 
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6) za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania. 

4. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego, który powołuje do 
przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego. 

5. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego organizuje i nadzoruje przebieg 
egzaminu gimnazjalnego. 

6. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, spośród członków zespołu 
egzaminacyjnego, powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu gimnazjalnego 
w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych 
zespołów. 

§ 10.3 
(uchylony) 

 

§ 11.  

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym szkoły. 

2. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy 
pedagogiczni Publicznego Zespołu Szkól i Przedszkoli Samorządowych w 
Sochocinie bez względu na wymiar czasu pracy. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 
4. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą także uczestniczyć z głosem 

doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek 
RP, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji w szczególności 
organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza 
lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej. 

5. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów 
w obecności co najmniej połowy członków Rady. 

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

7. Rada Pedagogiczna odbywa swoje posiedzenia wg ustalonego harmonogramu. 
8. W wyjątkowych sytuacjach Dyrektor Szkoły ma prawo zwołania nadzwyczajnego 

posiedzenia Rady Pedagogicznej. 
9. Osoby biorące udział w zebraniach Rady Pedagogicznej są obowiązane do 

nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą 
naruszać dobra osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych 
pracowników szkoły. 
 

§ 12.4 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 
doskonalenia pracy szkoły. 

                                                 
3 Zmiany dokonane Uchwałą Nr 9/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.  

 
4 Zmiany dokonane Uchwałą Nr 32/2016/2017 z dnia 2 marca 2017 r. 
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2. Rada Pedagogiczna ma prawo do opiniowania: 
1) organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych, 
2) projektu  planu finansowego szkoły, 
3) wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień, 
4) propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom  stałych prac 

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

5) w sprawie kandydata na stanowisko wicedyrektora, 
6) w sprawie oceny pracy dyrektora, jeśli w szkole nie została powołana Rada 

Szkoły, 
7) w sprawie zgłoszonego dyrektorowi przez nauczyciela/zespół programu 

wychowania przedszkolnego lub programu nauczania przed jego dopuszczeniem 
do użytku w danej szkole, 

8) w sprawie zdawania egzaminu klasyfikacyjnego przez ucznia nieklasyfikowanego 
z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, 

9) w sprawie zezwolenia przez dyrektora szkoły na indywidualny program lub tok 
nauki, 

10) w sprawie ustalenia przez komisję stypendialną średniej ocen do otrzymania 
przez ucznia stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, 

11) w sprawie wysokości uczniowskiego stypendium za wyniki w nauce lub 

osiągnięcia sportowe, 

12) w sprawie przyznania uczniowi stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia 

sportowe przez dyrektora szkoły, 

13) w sprawie wprowadzenia przez dyrektora do szkolnego planu nauczania 

dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Rada Pedagogiczna ma prawo do wnioskowania w sprawie odwołania nauczyciela 

ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego. 

4. Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców uchwala Program 

Wychowawczo – Profilaktyczny. 

5. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje o przedłużeniu nauki uczniowi 

niepełnosprawnemu. 

6. Rada Pedagogiczna postanawia w sprawach: 

1) promowania do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych – jeden raz w ciągu etapu 

edukacyjnego, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, 

2) promowania do klasy programowo wyższej oraz ukończenia szkoły przez ucznia 

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na 

niepełnosprawność intelektualną stopnia umiarkowanego bądź znacznego, 

uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – 

terapeutycznym. 

7. Rada Pedagogiczna wykonuje również inne zadania, o których mowa w odrębnych 

przepisach, w tym realizuje kompetencje wyznaczone przez te przepisy Radzie 

Szkoły, gdyż w Publicznym Gimnazjum w Sochocinie nie utworzono Rady Szkoły. 

8. W przypadku wstrzymania przez Dyrektora Szkoły realizacji uchwały Rady     

Pedagogicznej, niezgodnej z przepisami prawa oświatowego sprawę rozstrzyga 

organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym 

szkołę.  Decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczna. 
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§ 13.  

1. Rada Rodziców stanowi samorządną reprezentację rodziców w szkole. 
2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 
W wyborach tych jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza 
się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

3. Rada Rodziców, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, uchwala regulamin swojej 
działalności, w którym określa w szczególności: 

1)  wewnętrzną  strukturę i tryb pracy rady; 
2)  szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz wyboru 

ich przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców . 
4.   Kopia Regulaminu Rady Rodziców znajduje się do wglądu w sekretariacie szkoły. 
5. Rady Rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres 

współpracy. 
6. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami 
i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

7.   Do kompetencji Rady Rodziców należy: 
 1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

     a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści 
i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, 
realizowanego przez nauczycieli, 

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów 
oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści 
i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, 
nauczycieli i rodziców; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia 
lub wychowania szkoły 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły. 
8. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie 

uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego 
lub programu profilaktyki, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu 
z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ten obowiązuje do czasu 
uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

9. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić 
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady 
wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady. 

10. Dyrektor Szkoły ma prawo wnioskowania do Rady Rodziców w sprawie 
wydatkowania gromadzonych przez nią funduszy.  

 
§ 14. 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”. 
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony 

przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 
4. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów w okresie trwania 1 roku. 
5. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły. 
6. Samorząd może przedstawić Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej wnioski 

i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących  realizacji 
podstawowych praw uczniów, takich jak: 
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1) prawo do zapoznania się z programami nauczania, z ich treścią, celami 
i stawianymi wymaganiami; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny  postępów w nauce i zachowaniu; 
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania  własnych 
zainteresowań; 

4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 
5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie  z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi 
w porozumieniu i za zgodą Dyrektora Szkoły; 

6) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu; 
7) prawo do wyboru „Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia”. 

7. Samorząd ma obowiązek informowania społeczności szkolnej o swoich programach, 
opiniach i problemach na apelach szkolnych, na spotkaniach z Radą Pedagogiczną 
i Dyrektorem Szkoły. 

§ 15. 

1. Bieżąca wymiana informacji pomiędzy organami szkoły odbywa się podczas zebrań 
i posiedzeń z Radą Pedagogiczną i odpraw z pracownikami szkoły. 

2. Przekazywanie informacji odbywa się przez ogłoszenia, apele, spotkania 
z rodzicami. 

3. Dyrektor przekazuje informacje do organów nadzorujących  szkołę o podjętych  
działaniach i decyzjach. 

§16. 
1. Każdy organ szkoły ma prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji 

w ramach swoich kompetencji. 
2. Organy szkoły współpracują ze sobą zgodnie z przepisami prawa  oświatowego oraz 

rozwiązują spory między sobą. 
3. Zaistniałe spory oraz konflikty między organami rozwiązywane są polubownie 

wewnątrz szkoły, w drodze  negocjacji i mediacji z udziałem przedstawicieli stron 
konfliktu. 

4. Po wyczerpaniu wszelkich możliwych środków negocjacji ostateczny głos 
w rozwiązywaniu sporów ma dyrektor placówki po uprzednim wysłuchaniu stron 
i umożliwieniu im wymiany opinii. 

5. Dyrektor szkoły wnoszone sprawy sporne pomiędzy organami rozstrzyga 
z zachowaniem prawa i dobra publicznego. 

6. W razie niemożliwości rozwiązania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły dyrektor 
przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia właściwemu organowi (prowadzącemu lub 
sprawującemu nadzór pedagogiczny). 
 

§ 17. 
1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia 

dzieci. 
2. Nauczyciele zapoznają rodziców z zasadami oceniania, klasyfikowania oraz 

przepisami przeprowadzania egzaminów sprawdzających, klasyfikacyjnych i 
poprawkowych. 

3. Rodzice uzyskują rzetelną informację na temat swojego dziecka, jego zachowania, 
postępów i przyczyn trudności  w nauce zgodnie z ustalonymi zasadami spotkań 
z rodzicami. 

4. Rodzice otrzymują informacje i porady w sprawie wychowania i dalszego kształcenia 
swoich dzieci na: 

1) zebraniach ogólnoszkolnych 
2) zebraniach klasowych 
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3) podczas indywidualnych konsultacji z wychowawcą lub nauczycielem 
4) spotkaniach z ekspertem np. psychologiem, pedagogiem szkolnym, policjantem  

innym specjalistą. 
5. Rodzice maja prawo do wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi 

szkoły wniosków  z obserwacji pracy szkoły. 
6. Rodzice mają prawo do wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu  lub 

organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat działalności szkoły. O 
przekazywanych sprawach powinien być powiadomiony Dyrektor szkoły. 

7. Rodzice uczniów mają obowiązek: 
1) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 
2) informowania wychowawcy o dłuższej chorobie (powyżej 7 dni); 
3) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych; 
4) wyposażenia dziecka w przedmioty, pomoce i przybory szkolne; 
5) systematycznego uczestniczenia w spotkaniach z wychowawcą i zebraniach 

rodziców 
6) stosowania się do ustaleń z dyrektorem szkoły, wychowawcą, pedagogiem 

szkolnym i pielęgniarką szkolną; 
7) stałego monitorowania osiągnięć edukacyjnych i zachowania dziecka; 
8)  informowania wychowawcy o sytuacjach życiowych mających wpływ na postępy 

w nauce i zachowanie dziecka w celu zapewnienia mu optymalnych form pomocy 
pedagogiczno-psychologicznej; 

9) informowania o udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej poza szkołą; 
10) uczestniczenia i wspierania szkoły w działaniach rozwijających ją i integrujących 

społeczność szkolną; 
11) reagowania na wezwania wychowawcy, dyrektora, nauczycieli, pedagoga 

szkolnego. 

§ 18.  

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji 
roku szkolnego. 

1) zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim 
dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września 
wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają 
się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września 

2. Ustala się następujące terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – 
wychowawczych: 

1) Półrocze I – trwa od 1 września do 31 stycznia 
    Półrocze II – trwa od 1 lutego do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych ogłoszonego w rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji roku 
szkolnego. 

2) Ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego. 
Termin ferii zimowych w danym roku szkolnym ogłasza kurator oświaty nie 
później niż do końca maja każdego roku poprzedzającego rok, w którym będą 
trwały ferie zimowe. 

3. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu 
uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne 
szkoły, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć 
dydaktyczno – wychowawczych. 

1) Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w wymiarze 
do 8 dni, mogą być ustalone: 
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a) w dni, w których odbywa się egzamin gimnazjalny przeprowadzony 
w ostatnim roku nauki w gimnazjum, 

b) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od 
pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do 
poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych, 

c) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub 
potrzebami społeczności lokalnej 

2) Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 30 września, informuje 
nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym 
dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno wychowawczych, o 
których mowa w pkt.1). 

3) W dniach, o których mowa w pkt.1), szkoła ma obowiązek zorganizowania 
zajęć wychowawczo – opiekuńczych, o których należy poinformować 
rodziców. 

4) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych 
dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, dyrektor szkoły, po 
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu 
uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne 
dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, pod 
warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone 
soboty. 

§ 19. 
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły 
z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania i wychowania do dnia 30 kwietnia 
każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do 
dnia 30 maja danego roku. 

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników 
szkoły,  w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę 
godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 
prowadzący szkołę. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor Szkoły 
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład 
zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć 
edukacyjnych.  

4. Zadania dodatkowe określa Dyrektor szkoły i przekazuje nauczycielom na 
posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

 § 20. 

1. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania 
do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap 
edukacyjny. 

2. Programy nauczania, o których mowa w ust.1, mogą obejmować treści nauczania 
wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych dla danych zajęć 
edukacyjnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 

3. Programy nauczania powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, dla 
których są przeznaczone. 

4. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w 
szkole podstawowej przedstawione przez nauczyciela lub zespół nauczycieli 
programy nauczania. 

5.  Dopuszczone do użytku szkole programy nauczania, stanowią szkolny zestaw 
programów nauczania. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w 
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szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia 
ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego. 

6. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania: 
1) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału 

ćwiczeniowego lub 
2) bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1. 

7. Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w gimnazjum przedstawia dyrektorowi 
szkoły propozycję: 

1) jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału 
edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danej klasy;  

2) materiałów ćwiczeniowych. 
8. Zespoły nauczycieli mogą przedstawić dyrektorowi szkoły propozycję więcej niż 

jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego: 
1) do danego języka obcego nowożytnego w danej klasie, biorąc pod uwagę 

poziomy nauczania języków obcych  
2) w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym; 

9. Zespoły nauczycieli przy wyborze podręczników, materiałów edukacyjnych lub 
materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem 
specjalnym, uwzględniają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne tych 
uczniów. 

10.Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku 
braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji 
podręczników lub materiałów edukacyjnych ustala: 

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we   
wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, 

2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym 
roku szkolnym – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców,  

11.Dyrektor szkoły, na wniosek zespołu nauczycieli, o którym mowa w ust. 1, może: 
1) dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz 

zmiany materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego 
podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego; 

2) uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także 
materiały ćwiczeniowe. 

12.Dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników 
lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym 
roku szkolnym. 

13. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 
edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co 
najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów. 

 

§ 21. 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział, złożony z uczniów, którzy w 
jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego realizują wszystkie obowiązkowe 
przedmioty nauczania objęte ramowym planem nauczania i obowiązującymi 
podstawami programowymi. 

2. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na  
zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia 
ćwiczeń.  

3.  W gimnazjum o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku podział na grupy jest 
obowiązkowy:  
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1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki - w oddziałach 
liczących więcej niż 24 uczniów, z tym że liczba uczniów w grupie nie może 
przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej, 

2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, z tym że przy 
podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka 
obcego; zajęcia są prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych 
lub międzyklasowych liczących od 10 do 24 uczniów,  

3) na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 
kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika 
konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach 
liczących więcej niż 30 uczniów, 

4) na zajęciach wychowania do życia w rodzinie, zgodnie z przepisami w sprawie 
sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu 
seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego 
rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach 
i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego. 

4. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 
uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust.3, można dokonywać 
za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

5. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach I-III prowadzone są w grupach liczących 
od 12 do 26 uczniów. 

5a. W gimnazjum zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone oddzielnie dla 
dziewcząt i chłopców. 

6. Liczba uczniów w oddziałach integracyjnych wynosi od 15 do 20 osób, w tym od 3 do 
5 uczniów niepełnosprawnych. 

§ 22. 
1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny 

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

 
§ 23.5 

4. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły są: 
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania 

z zakresu kształcenia ogólnego; 
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, dla których nie została ustalona podstawa 

programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego 
zestawu programów nauczania; 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 
4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 
5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 
6) zajęcia religii; 

5. Dodatkowe zajęcia edukacyjne organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu 
prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

§ 24.6 
(uchylony) 

§ 25.  

                                                 
5 Zmiany dokonane Uchwałą Nr 18/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. 
6  Zmiany dokonane Uchwałą Nr 14/2006/2007 z dnia 24 maja 2007 r. 
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1. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej 
ze względu na: 

1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców; 
2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia 

opieki w szkole. 
2. Zajęcia świetlicowe prowadzone są w grupach liczących nie więcej niż 25 uczniów. 
3. Zasady prowadzonych w świetlicy zajęć określa Regulamin świetlicy. 
4. Nauczyciel - wychowawca  świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w 

czasie, kiedy przebywają w świetlicy, a w szczególności podczas dowozów (przy 
wsiadaniu i wysiadaniu z autobusów) młodzieży do szkoły i do domu. 

5. Korzystanie z zajęć świetlicowych jest bezpłatne. Rodzice mogą pokrywać koszty 
zakupu materiałów dydaktycznych. 

§ 25a. 
1. Zadania świetlicy: 

1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, 
2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej 

mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny, 
3) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, 
4) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej 

rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, 
5) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny 

i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia, 
6) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności, 
7) zapewnienie uczniom opieki w godzinach przed lekcjami i po lekcjach, 

zwolnionym z nauki drugiego języka  oraz  nieuczęszczającym na zajęcia religii, 
8)  stwarzanie sytuacji do zaspokajania potrzeby przyjaźni i kontaktów 

z rówieśnikami, 
9) zaspokajanie uczestnikom potrzeby bezpieczeństwa. 

2. Zadania wychowawcy świetlicy: 
1) opieka wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza, 
2) zorganizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej, 
3) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci poprzez zorganizowanie zajęć 

w tym zakresie, 
4) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny 

i czystości, 
5) organizacja aktualnego wystroju świetlicy, 
6) dbałość o właściwe wyposażenie w pomoce dydaktyczne, 
7) współpraca z wychowawcami, nauczycielami i pedagogiem szkolnym, 
8) prowadzenie dokumentacji świetlicy zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, 
9) współpraca z rodzicami, 
10)  dbałość o bezpieczeństwo uczniów, 
11)  pomoc w odrabianiu lekcji. 

§ 26.  
1. Szkoła posiada bibliotekę, która jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb 

dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela 
oraz popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2. W bibliotece szkolnej gromadzony jest księgozbiór zawierający: 
1) lektury szkolne 
2)  pozycje z literatury polskiej i światowej nie objętej programem nauczania oraz 

słownikowe i encyklopedyczne 
3) literatura popularno – naukowa 
4) fachową literaturę pedagogiczną, psychologiczną i metodyczną 
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5) czasopisma pedagogiczne i metodyczne 
6) zestawy multimedialne 
7) czasopisma dla dzieci i młodzieży 
8) podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały 

biblioteczne. 
3. Każda pozycja opatrzona jest pieczęcią szkoły i posiada kartę oraz numer 

katalogowy. 
4. Biblioteka szkolna: 

1) służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych uczniów, nauczycieli, 
wychowawców, pracowników administracji i  rodziców, 

2) prowadzi działalność wspomagającą w procesie kształcenia i doskonalenia kadry 
pedagogicznej, 

3) umożliwia prowadzenie pracy twórczej, 
4) rozwija kompetencje czytelnicze uczniów, 
5) stwarza warunki do rozwoju umysłowego i kulturalnego czytelników, 
6) nieodpłatnie wypożycza uczniom książki, podręczniki lub materiały edukacyjne, 

mające postać papierową bądź elektroniczną oraz udostępnia zbiory na miejscu, 
przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je 
udostępnia. 

5. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności: 
1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji; 
2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią 
informacyjną; 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie 
i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną 
i społeczną; 

5) współpraca z nauczycielami, z Samorządem Uczniowskim w zakresie 
zaspakajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych; 

6) udział w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa”; 
7) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym przy 

wykorzystaniu zasobów biblioteki w tym multimedialnych; 
8) prowadzenie lekcji bibliotecznych; 
9) gromadzenie, wypożyczanie, udostępnianie uczniom podręczników, materiałów 

edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych; 
10) organizowanie konkursów czytelniczych i konkursów z zakresu znajomości 

literatury i jej twórców; 
11) prowadzenie dokumentacji: dziennik biblioteki szkolnej, księgi katalogowe; 
12) współpraca z innymi bibliotekami. 

6. Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów 
edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz 
czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje 
dyrektor szkoły. 

7. Szczegółowe zasady gromadzenia i udostępniania uczniom zbiorów wymienionych w 
ust. 6 określa Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów 
edukacyjnych. 

§  27. 

1. Szkoła korzysta z wydzielonego rachunku dochodów Publicznego Zespołu Szkół 

i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie na zasadach określonych w statucie 

zespołu. 
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§ 28. 7 
( uchylony) 

 

§ 29. 
1.  Każdy nauczyciel zatrudniony w szkole: 

1) realizuje program kształcenia wychowania i opieki w zakresie mu powierzonym, 
w klasach i zespołach, osiągając w stopniu optymalnym, cele szkoły ustalone 
w programach i planie pracy szkoły; 

2) wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej, wnioskuje o jego wzbogacenie 
i modernizację do kierownictwa szkoły, przedstawiając program jego 
wykorzystania; 

3) wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny 
uczniów, ich zdolności i zainteresowania; 

4) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, w tym: 
a) rozpoznaje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne uczniów 
b) udziela dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej 
c) realizuje zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego 

d) informuje dyrektora szkoły o konieczności objęcia dziecka pomocą 
psychologiczno – pedagogiczną  

5) bezstronnie i obiektywnie ocenia i traktuje wszystkich uczniów; 
6) informuje rodziców uczniów i wychowawcę klasy oraz dyrekcję i Radę 

Pedagogiczną  o wynikach w nauce swoich uczniów; 
7) bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych 

w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę; 
8) prowadzi prawidłowo dokumentację pedagogiczną przedmiotu lub koła 

zainteresowań. 
§ 30. 

1.  Nauczyciel ma prawo: 
1) decydować w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników 

i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu; 
2) decydować o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów; 
3) współdecydować o ocenie z zachowania swoich uczniów; 
4) decydować o treści programu koła zainteresowań; 
5) wnioskować w sprawie wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów 

 

§ 31. 
1. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły i organem prowadzącym 

szkołę za: 
1) poziom wyników dydaktycznych w swoim przedmiocie stosownie 

do realizowanego programu; 
2) stan warsztatu pracy/ klaso-pracowni, której jest opiekunem/ sprzętu i urządzeń 

oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych; 
3) służbowo przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie za: 

a) tragiczne skutki wypadków wynikłe z braku swego nadzoru nad 
bezpieczeństwem uczniów  na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, 
w czasie dyżurów mu przydzielonych; 

b) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku lub 
pożaru; 

                                                 
7 Zmiany dokonane Uchwałą Nr 14/2006/2007 z dnia 24 maja 2007 r. 
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c) zniszczenie lub stratę elementów majątku przydzielonych mu przez      
kierownictwo szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru 
i zabezpieczenia; 

4) służbowo przed Dyrektorem Szkoły za przestrzeganie porządku i dyscypliny oraz 
wykonywanie poleceń służbowych wydawanych przez Dyrektora szkoły lub 
wicedyrektora  zgodnie z jego kompetencjami. 

 

§ 32. 
 

1. Dyrektor szkoły tworzy zespoły do realizacji zadań statutowych szkoły,  
w zależności od potrzeb programowych i zadań szkoły mogą to być zespoły 
powoływane na czas określony lub nieokreślony.  

2. Zespoły spotykają się według opracowanego harmonogramu. Możliwe jest 
porozumiewanie się członków zespołu z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych. 

3.  Spotkania zespołów są protokołowane. 
 

§ 33. 
1.  Zadania nauczyciela – wychowawcy: 

1) programuje i organizuje proces wychowania w zespole, w szczególności: 
a) tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowania do życia w zespole, 

rodzinie i społeczeństwie; 
b) rozwiązuje konflikty w zespole klasowym, a także między wychowankami 

a społecznością szkoły; 
c) podejmuje działania wdrażające zespół klasowy  do samowychowania 

i samorządności; 
2) współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynuje ich działania 

wychowawcze, organizuje indywidualną opiekę nad uczniami z trudnościami w 
nauce; 

3) ściśle współpracuje z rodzicami swoich wychowanków, informuje ich 
o wynikach  i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włącza 
rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy; 

4) z uwagi na środowiskowe warunki uczniów organizuje odwiedziny w domach 
wychowanków wg potrzeb; 

5) prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia- dziennik, arkusze 
ocen, świadectwa szkolne; 

6) rozpoznaje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne 
możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia; 

7) przeprowadza diagnozę wychowawcy zespołu klasowego, dokonuje analizy 
i wyniki przekazuje innym nauczycielom; 

8) planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania 
oraz wymiar godzin określony przez dyrektora; 

9) informuje innych nauczycieli i specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną w celu udzielenia jej w trakcie ich bieżącej pracy 
z uczniami; 

10) współpracuje z rodzicami ucznia wymagającego pomocy oraz – w zależności 
od potrzeb – z innymi nauczycielami i specjalistami prowadzącymi zajęcia 
z uczniem, poradnią lub innymi osobami; 

11) wspólnie z rodzicami i uczniami tworzy roczny plan pracy wychowawcy 
wynikający z Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki, 
uwzględniając działania antydyskryminacyjne; 

12)  realizuje zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego; 



22 

 

13) współpracuje z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system 
doradztwa zawodowego w szczególności z poradniami psychologiczno – 
pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami 
świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom. 

2.  Uprawnienia nauczyciela-wychowawcy: 
1) współdecyduje z samorządem klasowym i rodzicami uczniów o planie działań 

wychowawczych; 
2) ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej 

od kierownictwa szkoły; 
3) ustala ocenę z zachowania swoich wychowanków po konsultacji z uczniami 

i nauczycielami; 
4) ma prawo ustanowić, w porozumieniu z klasową radą rodziców, własne formy  

nagradzania i motywowania wychowanków; 
5) ma prawo wnioskować o rozwiązanie problemów zdrowotnych swoich 

wychowanków do kierownictwa szkoły, służby zdrowia i placówek 
specjalistycznych. 

3. Nauczyciel – wychowawca odpowiada: 
1) służbowo przed Dyrektorem szkoły za osiąganie celów wychowania w swojej 

klasie; 
2) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego 

klasy i szkoły; 
3) za poziom pomocy i opieki indywidualnej dla swoich wychowanków będących 

w trudnej sytuacji szkolnej i rodzinnej; 
4) za prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy. 

 
§ 33a. 

1.  Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności: 
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów w celu określenia 

mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 
niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów w życiu 
szkoły; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania 
problemów wychowawczych ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo 
ucznia w życiu szkoły; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 
rozpoznanych potrzeb, 

4) prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci 
i młodzieży, 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym 
pozaszkolnym uczniów, 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 
kryzysowych, 

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

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w: 
a)  rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń 
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

 



23 

 

§ 33b.  
1. Zadania  administratora sieci informatycznych: 

1) wykonywanie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji, 
2) nadzorowanie konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego, 
3) instalowanie i testowanie oprogramowania użytkowego, 
4) pomoc przy wdrażaniu oprogramowania wybranego i zakupionego przez 

szkołę, 
5) prowadzenie strony internetowej szkoły, 
6) administrowanie siecią lokalną szkoły,  
7) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego, 
8) utrzymywanie systemu informatycznego w stałej gotowości do użytkowania. 

 

§ 33c.  

1. Zadania koordynatora do spraw bezpieczeństwa: 
1) obserwowanie i analizowanie zjawisk i zdarzeń występujących w szkole, które 

mają negatywny wpływ na spokój i bezpieczeństwo uczniów i pracowników 
szkoły; 

2) analiza potrzeb szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa wszystkich 
członków społeczności szkolnej; 

3) ocenianie stanu bezpieczeństwa w szkole i określenie najważniejszych zadań, 
których celem jest poprawa bezpieczeństwa i które powinny być uwzględnione 
w planie pracy szkoły na dany rok szkolny; 

4) koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa wynikające z realizowanych 
w szkole programów: wychowawczego i profilaktycznego;  

5) udział w opracowywaniu i wdrażaniu szkolnych procedur postępowania 
w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia; 

6) pomoc w nawiązywaniu współpracy pomiędzy nauczycielami i wychowawcami 
a odpowiednimi służbami (policją, strażą pożarną, sanepidem) i instytucjami 
zajmującymi się rozwiązywaniem problemów dzieci i młodzieży; 

7) dzielenie się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa z Radą Pedagogiczną i innymi 
pracownikami szkoły; 

8) współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym; 
9) promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 

 

§ 33d.  

 1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje 

edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery 
zawodowej, 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych 
i zawodowych właściwych dla uczniów gimnazjum, 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 
planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, z uwzględnieniem 
rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 
uczniów, 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez 
szkołę, 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości 
działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
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2. W przypadku braku doradcy zawodowego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno 
– zawodowego realizują: 

1) nauczyciele 
2) wychowawcy 
3) pedagog szkolny 

§ 33e. 

1. Do zadań logopedy należy w szczególności: 
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w 

celu ustalenia stanu mowy uczniów oraz poziomu rozwoju językowego uczniów; 
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla 

rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów 
i eliminowania jej zaburzeń; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu 
zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:  
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń 
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

§ 33f.8 

(uchylony) 

§ 33g. 

1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 
1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu 
rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań 
terapeutycznych; 

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo 
w życiu szkoły; 

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć 
o charakterze terapeutycznym; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom 
edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów; 

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w: 
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń 
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  
 

§ 34. 
(uchylony) 

 
§ 35. 

1. Prawa ucznia są określone z uwzględnieniem praw zawartych w Konwencji Praw 
Dziecka oraz w Konstytucji RP.  

                                                 
8 Zmiany dokonane  Uchwałą Nr 36/2013 z dnia 11 września 2013 r. 
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     Uczeń ma prawo do: 
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny 

pracy umysłowej; 
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą psychiczną i fizyczną, poszanowania 
godności osobistej; 

3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-
wychowawczym; 

4) swobody wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych; 
5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 
6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce; 
7) pomocy w przypadku problemów w nauce; 
8) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego; 
9) korzystania z pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki w szkole; 
10) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową w klasach 

i organizacjach szkolnych. 
2.Tryb postępowania w przypadku naruszenia praw ucznia. 

1) Rodzice ucznia składają do wychowawcy oddziału pisemne zawiadomienie 
o naruszeniu praw ucznia w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia; 

2) Wychowawca w terminie 7 dni od złożenia zawiadomienia, po zebraniu 
materiałów dowodowych, pisemnie przekazuje rodzicom wyjaśnienie dotyczące 
zaistniałego zdarzenia; 

3) Jeżeli rodziców nie satysfakcjonują wyjaśnienia złożone przez wychowawcę, 
mogą w terminie7 dni złożyć pisemną skargę do Rzecznika Praw Ucznia 
działającego w szkole; 

4) Rzecznik Praw Ucznia działający w szkole w terminie 7 dni od złożenia skargi 
pisemnie informuje rodziców o podjętych działaniach; 

5) Od działań podjętych przez Rzecznika Praw Ucznia rodzicom służy odwołanie do 
dyrektora w terminie 7 dni od otrzymania informacji od Rzecznika Praw Ucznia; 

6) Dyrektor, po rozpoznaniu odwołania, w ciągu 7 dni podejmuje decyzję 
i przekazuje ją wnioskodawcy. 

3. Uczeń ma obowiązek: 
1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu 

szkoły poprzez: 
a) systematyczne odrabianie prac domowych i przygotowywanie się do zajęć 
b) aktywne uczestniczenie w procesie edukacyjnym 
c)samodzielne poszukiwanie materiałów poszerzających zakres przekazywanych 

treści 
d) zachowanie właściwej atmosfery w trakcie lekcji tj. koncentracji na treściach, 

zachowania spokoju i ładu 
e) właściwego reagowania na uwagi zgłaszane przez nauczyciela 

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, innych 
pracowników szkoły oraz kolegów: 

a) uczeń powinien okazywać należyty szacunek nauczycielom i innym 
pracownikom szkoły. 

b) w rozmowie z nauczycielami i innymi pracownikami uczeń zachowuje 
właściwą postawę i kulturę słowa 

c) niedopuszczalne są wulgaryzmy słowne i nieuzasadnione dyskusje 
z pracownikami szkoły. 

d)  uczeń ma obowiązek używać przyjętych form grzecznościowych. 
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e) zabrania się wulgarnych i nieprzyzwoitych gestów, bądź innych form 
niewłaściwego zachowania wobec w/w osób. 

3)  odpowiedzialności za własne zdrowie, życie, higienę i rozwój; 
4) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w klasie i w szkole. 
 5) noszenia na terenie szkoły schludnego i stosownego stroju, zgodnego z ogólnie 

przyjętymi kanonami ubioru szkolnego. 
6) noszenia stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych (biała bluzka (koszula) 

i ciemna spódnica (spodnie)  
7) przestrzegania zasad korzystania w szkole z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych: 
a) w szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych 
b) (uchylony) 
c) aparaty i inne posiadane urządzenia powinny być wyłączone i schowane w 

czasie zajęć 
d) nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą w/w urządzeń jest możliwe jedynie 

za zgodą osoby nagrywanej i fotografowanej 
e) szkoła nie ponosi finansowej odpowiedzialności za zaginiony sprzęt 
f) zaginięcie w/w sprzętu powinno być zgłoszone wychowawcy, dyrekcji lub 

innemu nauczycielowi  
g) dopuszcza się możliwość z korzystania z telefonów i innych urządzeń na 

terenie szkoły w czasie wolnym od zajęć 
8) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych: 
a) uczeń nie ma prawa opuszczać zajęć bez istotnych powodów; 
b) uczeń ma obowiązek wszelkie sprawy związane ze swoim życiem prywatnym 

realizować w czasie wolnym od zajęć; 
c) wszystkie nieobecności uczniów mają prawo usprawiedliwiać wyłącznie 

rodzice lub   opiekunowie; 
d) usprawiedliwienie powinno mieć formę pisemną; musi określać powód i czas 

nieobecności, być opatrzone datą i podpisem rodzica lub pieczątką 
i podpisem lekarza; 

e) uczeń jest zobowiązany dostarczyć usprawiedliwienie do wychowawcy klasy 
w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły; Odstępstwa od tej zasady mogą 
mieć miejsce tylko wtedy, kiedy wychowawca jest przez dłuższy czas 
nieobecny w szkole; 

f) żaden uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć z całego dnia, a 
także pojedynczych godzin lekcyjnych ani spóźniać się – takie postępowanie 
będzie traktowane jako ucieczka; 

g) zwolnienie ucznia z zajęć jest możliwe na pisemną prośbę rodzica, 
przedstawioną najpóźniej w dniu zwolnienia. Musi ona zawierać przyczynę 
i czas zwolnienia, być opatrzone datą i podpisem rodzica. 

h) prośbę o zwolnienie ucznia podpisuje wychowawca klasy, dopiero potem 
uczeń może opuścić szkołę. 

i) w uzasadnionych przypadkach ucznia zwalnia wychowawca, a podczas jego 
nieobecności dyrektor lub wicedyrektor, lub pedagog szkolny; 

j) rozmowa  telefoniczna lub wiadomość przesłana drogą elektroniczną nie jest 
podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć. 

k) tylko w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość 
usprawiedliwiania lub zwalniania ucznia przez rodzica telefonicznie lub 
osobiście. 
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l) w imieniu rodziców może również zwolnić ucznia osoba ustanowiona 
faktycznym opiekunem dziecka na czas nieobecności rodzica. Upoważnienie 
musi mieć formę pisemną, być opatrzone podpisem prawnego opiekuna 
i datą. 

§ 36.9 

 
 OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE 

 
Wstęp 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 
nauczycieli  poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości 
i umiejętności w stosunku do: 
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz 

wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 
nauczania, 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 
nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania odbywa się w ramach oceniania 
wewnątrzszkolnego. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

oraz postępach w tym zakresie; 
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co 

zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 
3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego 

rozwoju; 
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w 

nauce i zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia; 
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 
4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 
otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
3) ustalanie ocen bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej 
i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;  
5) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania; 

6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i 
trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach 
ucznia. 

 

Rozdział I. 

                                                 
9 Zmiany dokonane Uchwałą Nr 18/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. 
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Postanowienia ogólne. 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 
1) bieżące; 
2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne 
b) końcowe. 

2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia 
oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych 
pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak 
wymaga poprawy oraz jak powinien się uczyć. 

3. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne ustala się w 
stopniach 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. 

4. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których 
mowa w ust. 3 pkt 1-5. 

5. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w 

ust.3 pkt 6. 

6. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne 
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczne i roczne 
oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

7. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, do 30 września, informują 
uczniów oraz ich rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 
 
Rozdział II 

Zasady ustalania ocen dla III etapu kształcenia 

 
1. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są: 

1) prace pisemne: 
a) praca klasowa, sprawdzian, test obejmujące większą partię materiału 

określoną przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 
b) kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich lekcji, nie musi być 

zapowiadana. Oceny z kartkówki nie podlegają poprawie. 
2) praca i aktywność na lekcji; 
3) odpowiedź ustna; 
4) praca dodatkowa (projektowa); 
5) praca domowa; 
6) prowadzenie dokumentacji przez ucznia (np.: portfolio, recenzje, albumy, 

zielniki). 
2. Oceny są jawne dla ucznia  jego rodziców. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-08-2015&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-08-2015&qplikid=1#P1A6
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1) Nauczyciel ustnie na zajęciach lekcyjnych uzasadnia uczniowi ustalone oceny 
bieżące, śródroczne, roczne i końcowe. 

2) Dodatkowo na prośbę ucznia lub rodzica nauczyciel jest zobowiązany ustnie 
uzasadnić ustalone oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe w terminach 
ustalonych z uczniem lub rodzicem. 

3) Uzasadnienie oceny bieżącej obejmuje odniesienie się do wcześniej ustalonych i 
znanych uczniowi kryteriów sukcesu wobec jego pracy, wypowiedzi lub innej 
aktywności oraz wskazanie: 
a) co uczeń zrobił dobrze (mocnych stron pracy lub wypowiedzi) 
b) co uczeń ma poprawić; 
c) w jaki sposób uczeń ma poprawić ocenę; 
d) jak ma pracować dalej, czyli sformułowanie wskazówek do dalszego rozwoju. 

4) Uzasadnienie oceny śródrocznej, rocznej i końcowej obejmuje odniesienie się do 
wcześniej ustalonych i znanych uczniowi wymagań na poszczególne oceny oraz 
wskazanie: 
a) jakie wymagania podstawy programowej uczeń opanował, 
b) jakie wymagania podstawy programowej musi jeszcze opanować. 

5) Jeśli uczeń lub rodzic uzna uzasadnienie za niewystarczające, może złożyć 
pisemny wniosek do dyrektora szkoły o sporządzenie uzasadnienia oceny na 
piśmie. Nauczyciel sporządza uzasadnienie w terminie siedmiu dni od dnia 
złożenia wniosku. Pisemne uzasadnienie oceny obejmuje wskazania, 
wymienione w pkt. 3) lub 4). Pisemne uzasadnienie nauczyciel przedmiotu 
składa w sekretariacie szkoły. Dyrektor w ciągu trzech dni przekazuje 
uzasadnienie oceny wnioskodawcy. 

3. Uczeń może po sprawdzeniu listy obecności zgłosić nieprzygotowanie do zajęć 
(z wyjątkiem zajęć powtórzeniowych), ale nie częściej niż raz w ciągu półrocza w 
przypadku przedmiotu, z którego zajęcia odbywają się 1-2 razy w tygodniu; 2 razy w 
półroczu w przypadku przedmiotu, z którego zajęcia odbywają się 3 do 6 razy w 
tygodniu. Zgłoszenie nieprzygotowania zwalnia ucznia z pisania kartkówki 
(z wyjątkiem kartkówek zapowiedzianych przez nauczyciela). Nauczyciel odnotowuje 
nieprzygotowanie w dzienniku lekcyjnym w rubryce „N” (wpisując datę 
nieprzygotowania). 
1) Uczeń traci możliwość wykorzystania „N”, czyli nieprzygotowania do lekcji 

w sytuacji gdy: 
a) nieusprawiedliwiona absencja w miesiącu przekracza 20 godzin, 
b) po wystawieniu ocen śródrocznych lub rocznych absencja wynosi 5 lub więcej 

godzin nieusprawiedliwionych (gdy powyższa sytuacja występuje po 
wystawieniu ocen rocznych utrata „N” dotyczy pierwszego półrocza kolejnego 
roku), 

c) dopuszcza się grupowych (oddziałowych) wagarów. 
4. Aktywność ucznia na lekcji nauczyciel zaznacza znakiem „+” w dzienniku lekcyjnym. 

Trzy znaki „+” są równoważne ocenie bardzo dobrej, która winna być wpisana w 
rubryce „aktywność”. 

5. Nauczyciel sprawdza losowo jakościowe wykonanie pracy domowej; 
1) sprawdzone i ocenione pisemne prace domowe są oddawane uczniom do domu. 

6. Uczeń nie może mieć dwóch i więcej prac klasowych jednego dnia, a w tygodniu 
liczba ich nie może przekroczyć 3; 

7. Przewidywane prace klasowe powinny być zapisywane w dzienniku lekcyjnym, a ich 
kolejność przestrzegana przez nauczycieli i uczniów; 

8. Jeśli praca klasowa zostanie przesunięta na prośbę uczniów, nie obowiązuje 
wówczas nauczyciela żadna z powyższych zasad dotyczących sposobu planowania 
prac klasowych; 
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9. Prace klasowe, sprawdziany, testy uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na 
następujących zasadach: 
1) Nauczyciel na zajęciach lekcyjnych udostępnia uczniowi sprawdzone i ocenione 

prace pisemne. 
2) Na prośbę ucznia lub jego rodziców w ciągu całego roku szkolnego nauczyciel 

udostępnia prace ucznia w terminie i miejscu wspólnie ustalonym. Sprawdzone i 
ocenione prace ucznia są udostępniane do wglądu zawsze w czasie zebrań z 
rodzicami, indywidualnych spotkań z rodzicami ucznia. 

3)  Udostępnianie prac odbywa się w obecności nauczyciela przedmiotu. Uczeń lub 
rodzic ma prawo do uzyskania uzasadnienia oceny zgodnie z ust. 2 pkt 3 oraz do 
dodatkowych wyjaśnień związanych ze strukturą sprawdzianu, sposobem 
oceniania pracy a także do otrzymania wskazówek związanych z poprawą pracy. 
Uczeń lub rodzic może sporządzać notatki z oglądanego testu. 

4) Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia takie jak: kartkówki, testy 
i sprawdziany dotyczące działów programowych, są przechowywane w szkole 
przez nauczycieli przedmiotów przez cały rok szkolny (do 31 sierpnia). Po tym 
terminie prace podlegają zniszczeniu. 

5) Sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia takich jak: testy 
i sprawdziany dotyczące działów programowych, nie można wynosić poza teren 
szkoły. 

10. Uczniowie klas I – III są oceniani wg powyższych zasad, ponadto badanie osiągnięć 
uczniów poszerzone jest o następujące zasady: 

1) W ciągu każdego półrocza nauczyciel zobowiązany jest do przygotowania co 
najmniej 2 testów kompetencji z poszczególnych zajęć edukacyjnych, w 
przypadku zajęć z jednogodzinnym tygodniowym wymiarem godzin – co najmniej 
jednego testu kompetencji; 

2) Testy muszą zawierać materiał sprawdzający wiedzę i umiejętności, które są 
określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w gimnazjum. 

3) Ocenę niedostateczną z testu lub sprawdzianu uczeń zobowiązany jest poprawić 
w ciągu 1 tygodnia od daty oddania sprawdzianu przez nauczyciela; w przypadku 
poprawienia przez ucznia oceny z testu lub sprawdzianu nauczyciel bierze pod 
uwagę ocenę wyższą; 

4) W przypadku  usprawiedliwionej nieobecności ucznia na teście (sprawdzianie) 
uczeń zalicza test w terminie ustalonym z nauczycielem; w przypadku 
nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na sprawdzianie (teście), uczeń 
zalicza test w terminie ustalonym przez nauczyciela. W tym przypadku nie ma 
możliwości poprawienia oceny z testu.  

5) Po przeprowadzeniu i sprawdzeniu testu nauczyciel dokonuje analizy i ewaluacji 
wyników; 

6) Uczeń ma prawo do jednorazowego poprawienia niesatysfakcjonującej oceny 
pozytywnej z pracy klasowej, testu lub sprawdzianu na zasadach ustalonych 
przez nauczyciela; 

7) Nauczyciel zobowiązany jest do podania wymagań (tj. wykazu umiejętności, jakie 
uczeń musi przyswoić  podczas zajęć edukacyjnych). Informację tę uczeń 
zapisuje w zeszycie przedmiotowym; 

11. Nauczyciel powinien podzielić stronę w dzienniku zajęć lekcyjnych tak, aby z jednej 
strony wpisywać oceny cząstkowe uzyskiwane przez ucznia na bieżąco, z drugiej 
zaś oceny uzyskane z testów badania osiągnięć ucznia. W oddzielnych rubrykach 
zaznaczone są: prace dodatkowe, aktywność i „N” – nieprzygotowanie do lekcji 
oraz przewidywana ocena śródroczna i roczna, wyrażona cyfrą. (Podział strony w 
dzienniku dla przedmiotów artystycznych: muzyka, plastyka, informatyka, zajęcia 
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artystyczne, zajęcia techniczne i wychowanie fizyczne, pozostają zgodne z 
przedmiotowym ocenianiem). 

12. Przy ocenach bieżących, z prac pisemnych i ocenie śródrocznej (oprócz  oceny 
rocznej) dopuszcza się plusy. 

13. Na ocenę śródroczną (roczną) składa się: ocena podsumowująca oceny bieżące 
(nie będąca średnią arytmetyczną), oceny z testów, ocena za prace dodatkowe. 
Ocena za aktywność może korzystnie wpłynąć na ocenę śródroczną i roczną. 

14. Każdy uczeń ma prawo do wykonania jednej dodatkowej pracy samodzielnej w 
półroczu wykraczającej poza podstawę programową. Temat pracy określa uczeń w 
porozumieniu z nauczycielem. Efekty pracy uczeń zobowiązany jest przedstawić na 
forum klasy lub szkoły. 

15. Ustala się następujący sposób przeliczania wyników procentowych z prac 
pisemnych: kartkówek, sprawdzianów, testów na oceny szkolne: 

96 – 100% - stopień celujący 
88 – 95% - stopień bardzo dobry 
73 – 87% - stopień dobry 
55 – 72% - stopień dostateczny 
33 – 54% - stopień dopuszczający 

                   poniżej 33% - stopień niedostateczny 
16. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne 
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w 
uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

17. Ustala się następujące ogólne kryteria wymagań odpowiadające poszczególnym 
stopniom w szkole: 

 stopień celujący otrzymuje uczeń, który spełnia jeden z poniższych 
warunków: 
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w 

rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych; proponuje 
rozwiązania nietypowe; dokonuje wnikliwej analizy problemu, dzieli się 
swoją wiedzą z innymi, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; 

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach 
sportowych, artystycznych i innych; 

 stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który spełnia poniższe warunki: 
- opracował treści i umiejętności dopełniające określone programem 

nauczania  danego przedmiotu; 
- sprawnie posługuje się zdobytymi umiejętnościami, rozwiązuje 

samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie 
nauczania; 

- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań 
i problemów w nowych sytuacjach; 

 stopień dobry otrzymuje uczeń, który spełnia poniższe warunki: 
- opanował wiadomości i umiejętności rozszerzające określone w programie 

nauczania przedmiotu w danej klasie; 
- poprawnie stosuje treści, wykonuje samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne; 
 stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia  poniższe warunki: 

- opanował treści i umiejętności podstawowe określone programem 
nauczania przedmiotu w danej klasie; 

- wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne  o średnim stopniu 
trudności; 
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 stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który spełnia poniższe warunki: 
- opanował treści i umiejętności konieczne określone programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie; 
- rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim  stopniu 

trudności; 
 stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował treści i umiejętności koniecznych określonych programem 
nauczania przedmiotu, a braki w treściach i umiejętnościach 
uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu; 

- nie jest w stanie  rozwiązać  zadań o elementarnym stopniu trudności. 
18. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, 

muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek 
wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 
specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także 
systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 
podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

19. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 
zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych 
możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na 
czas określony w tej opinii. 

20. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, 
informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych 
zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

21. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o których mowa w ust. 20 
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
„zwolniony” albo „zwolniona”. 

 
Rozdział III 

Zasady klasyfikacyjne obowiązujące w gimnazjum 

 

1. Uczeń podlega klasyfikacji: 
1) śródrocznej i rocznej; 
2) końcowej 

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu 
śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego,  

3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 
edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia mu kontynuowanie nauki w klasie 
programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków poprzez 
organizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, pomocy koleżeńskiej  
indywidualizację wymagań edukacyjnych oraz diagnozowanie sytuacji i możliwości 
ucznia we współpracy z wychowawcą oddziału i rodzicami. 

4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej uczeń otrzymał ocenę negatywną, ma 
możliwość poprawienia jej w uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu. 

5. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 
edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z 
tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

6. Klasyfikacji rocznej można dokonać również w przypadku, gdy nie przeprowadzono 
klasyfikacji śródrocznej z danych zajęć, jeżeli istnieją podstawy do oceny osiągnięć 
ucznia w II półroczu, a jego wiadomości i umiejętności z I półrocza zostały 
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uzupełnione i pozwalają na kontynuowanie nauki. Nauczyciel prowadzący zajęcia 
edukacyjne ustala sposób i termin zaliczenia materiału z I półrocza. 

7. Na klasyfikację końcową składają się: 
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie 

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

się odpowiednio w klasach programowo niższych oraz  
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo 

najwyższej. 
8. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły. 
9. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń 
zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym. 

10. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę 
klasyfikacyjną zachowania. 

11. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele 
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują 
ucznia i jego rodzica o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych 
z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w 
następującym terminie i formie: 
1) o przewidywanej ocenie negatywnej w formie pisemnej informowani są rodzice 

ucznia nie później niż jeden miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady 
pedagogicznej, 

2) o pozostałych ocenach (pozytywnych) ustną informację otrzymują uczniowie dwa 
tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. 

12. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają 
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną 
ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii 
nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 

13. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne wystawiają ostateczne 
oceny śródroczne i roczne nie później niż 3 dni robocze przed klasyfikacyjnym 
zebraniem rady pedagogicznej. 

14. W szkole lub oddziale ogólnodostępnym śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z 
zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku 
gdy w szkole lub oddziale jest dodatkowo zatrudniony  nauczyciel w celu 
współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych 
społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, po zasięgnięciu opinii 
tego nauczyciela. 

15. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć 
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej 
połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który 
przeprowadzana jest klasyfikacja.  

16. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny.  

17. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

18. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-08-2015&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-08-2015&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-08-2015&qplikid=1#P1A6
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19. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, 
informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 
praktycznych. 

20. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza, powołana przez dyrektora szkoły, komisja, w 
której skład wchodzą: 
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji; 
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

21. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 
dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 
klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.  

22. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 21, może przystąpić do niego 
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.  

23. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje 
roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z 
zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie 
edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy 
klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na 
spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi 
takiemu nie ustala się oceny zachowania.  

24. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 23, nie przeprowadza się egzaminów 
klasyfikacyjnych z: 
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć 

technicznych i wychowania fizycznego oraz 
2) dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

25. Przepisu ust.23 nie stosuje się do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym.  

26. W przypadku przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o 
uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu 
można przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny. 

27. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 23 oraz 26 przeprowadza komisja, w 
której skład wchodzą: 
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

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

przeprowadzany ten egzamin. 
28. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego 

nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, o którym 
mowa w ust.26, dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka 
obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w 
innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w 
skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w 
innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

29. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 23 i ust. 26 
oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do 
egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia. 

30. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze 
obserwatorów – rodzice ucznia. 

31. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:  
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-08-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-08-2015&qplikid=1#P1A6
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2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 20 i 
27; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 
4) imię i nazwisko ucznia; 
5) zadania egzaminacyjne; 
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

32. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o 
ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia 
zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

33. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z wyjątkiem 
negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku 
egzaminu poprawkowego. 

34. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną 
z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do 
egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 
1) Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 
2) Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć 

technicznych, informatyki, wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę 
zadań praktycznych. 

3) Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin 
egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 
rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

4) Egzamin poprawkowy przeprowadza, powołana przez dyrektora szkoły, komisja 
w składzie: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 
przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5) Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający 
w szczególności: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
c) termin egzaminu poprawkowego; 
d) imię i nazwisko ucznia; 
e) zadania egzaminacyjne; 
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

6) Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzła informację 
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzła informację o wykonaniu przez ucznia 
zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

7) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 
dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do 
końca września. 

8) Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 
ostateczna 

9) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej i powtarza klasę. 

10) Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden 
raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo 
wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia są 
realizowane w klasie programowo wyższej. 
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35. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli 
uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 
klasyfikacyjna zachowania zostały ustalona niezgodnie z przepisami prawa, 
dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia 
ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

36.  W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona  niezgodnie 
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje 
komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – 
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności  ucznia, w formie 
pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 
edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, 
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

37. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć 
artystycznych, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede 
wszystkim formę zajęć praktycznych. 

38. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie pięciu dni od dnia    
zgłoszenia zastrzeżeń przez rodzica lub ucznia. Termin sprawdzianu uzgadnia się z 
uczniem i jego rodzicami. 

39. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 
przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 
przewodniczący komisji; 

b) wychowawca oddziału; 

c) nauczyciel prowadzący zajęcia  edukacyjne w danym oddziale, 

d) pedagog szkolny; 

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

f) przedstawiciel rady rodziców. 

40. Nauczyciel, o którym mowa w ust.39.pkt 1b, 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.  

41. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej 
wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem 
negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być 
zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.   

42. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół 
zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
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3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania sprawdzające; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

43. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzła informację o 
ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia 
zadania praktycznego. 

44. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 39 pkt. 2) sporządza się protokół 
zawierający w szczególności: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) imię i nazwisko ucznia; 

4) wynik głosowania; 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

45. Protokoły, o których mowa w ust. 42 i ust. 44, stanowią załączniki do arkusza ocen 
ucznia. 

46. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 
mowa w ust.36 pkt. 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego 
w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z 
uczniem i jego rodzicami. 

47. Przepisy ust.39 - 43 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, 
z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia 
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona 
przez komisję jest ostateczna. 

48. Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu do dokumentacji dotyczącej egzaminu 
klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń wobec rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub zachowania oraz innej dokumentacji 
dotyczącej oceniania ucznia. 

1) Na pisemny wniosek rodzica lub ucznia dyrektor szkoły udostępnia do wglądu 
dokumentację dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub 
sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz inną dokumentację dotyczącą 
oceniania ucznia w terminie i miejscu wspólnie ustalonym. 

2) Udostępnianie odbywa się w obecności dyrektora lub osoby przez niego 
upoważnionej. Uczeń lub rodzic ma prawo do uzyskania uzasadnienia oceny 
ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego zgodnie z ust. 2 
pkt. 3) i 4) (Rozdział II) oraz do dodatkowych wyjaśnień związanych ze strukturą 
testu wykorzystanego do egzaminów i sposobem oceniania pracy ucznia. Uczeń 
lub rodzic może sporządzić notatkę z pracy egzaminacyjnej lub sprawdzającej 
wiadomości i umiejętności uczniów. 

3) Dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, 
sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz innej dokumentacji dotyczącej 
oceniania ucznia nie można wynosić poza teren szkoły. 

49. Począwszy od klasy I uczeń jest promowany do klasy programowo wyższej, jeżeli 
ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne 
oceny klasyfikacyjne.  

50. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, 
uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno - 
terapeutycznym 
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51. Począwszy od klasy I uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co 
najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną zachowania 
otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  

52. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do 
średniej ocen, o której mowa w ust. 51, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne 
uzyskane z tych zajęć. 

53. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen 
wlicza się zarówno ocenę z religii jak i ocenę z etyki. 

54.  Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 
oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, otrzymuje z 
danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. 
Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady 
przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową 
ocenę klasyfikacyjną. 

55. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę z 
zastrzeżeniem ust.34 pkt 10. 

55a. Uczeń klasy I gimnazjum, który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzyma promocji 
do klasy II, z dniem 1 września 2017 r. stanie się uczniem klasy VII szkoły 
podstawowej; 

55b. Uczeń klasy II gimnazjum, który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzyma promocji 
do klasy III, z dniem 1 września 2018 r. stanie się uczniem klasy VIII szkoły 
podstawowej; 

55c.Uczeń klasy III gimnazjum, który w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończy tej 
szkoły, z dniem 1 września 2019 r. stanie się uczniem klasy VIII szkoły 
podstawowej. 

56. Uczeń kończy gimnazjum jeżeli: 
1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, 
2) ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego. 

57. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej 
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią  końcowych ocen 
klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę 
klasyfikacyjną zachowania. 

58. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając 
ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym. 

59. Uczeń gimnazjum, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust.56, powtarza 
ostatnią klasę i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę do 
egzaminu gimnazjalnego. 

60. Uczeń ma prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 
1) Ustala się następujące warunki uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

ocen klasyfikacyjnych: 
a) uczeń nie może opuścić z przyczyn nieusprawiedliwionych żadnych zajęć 

edukacyjnych z danego przedmiotu w półroczu; 
b) uczeń może wnioskować o podwyższenie oceny o jeden stopień w 

stosunku do proponowanej przez nauczyciela jeżeli średnia ocen ze 
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sprawdzianów i testów zbliżona jest do tej, o którą ubiega się uczeń 
(powyżej 0,5); 

c) podwyższenie oceny może nastąpić po napisaniu przez ucznia testu 
sprawdzającego poziom wiedzy i umiejętności piszącego za okres roku 
(półrocza); 

d) nauczyciel może odstąpić od przeprowadzenia sprawdzianu, jeżeli uczeń 
poprawi w ciągu tygodnia wskazane przez nauczyciela testy umiejętności. 

2) Ustala się następujący tryb uzyskania wyższych niż przewidywane roczne   
oceny klasyfikacyjne: 
a) uczeń w ciągu 2 dni od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie 

śródrocznej, rocznej z danych zajęć edukacyjnych, zwraca się z pisemną 
prośbą zawierającą uzasadnienie o podwyższenie oceny klasyfikacyjnej; 

b) nauczyciel, po otrzymaniu pisemnej prośby, w ciągu 3 dni roboczych 
sprawdza, czy uczeń spełnia wymagania  formalne określone w ust. 60 
pkt.1); 

c) po sprawdzeniu powyższych warunków nauczyciel informuje ucznia o  
terminie przeprowadzenia testu lub też poprawy wskazanych 
sprawdzianów albo odmowie podwyższenia oceny. 

3) Uczeń ma prawo jeden raz przystąpić do poprawy oceny z danych zajęć 
edukacyjnych; 

 a) ocena wystawiona przez nauczyciela w wyniku poprawy jest ostateczna; 

      b) ostateczna ocena z przedmiotu nie może być niższa niż przewidywana 
przez  nauczyciela. 

4) Dokumentacja sprawdzianu przechowywana jest do końca roku szkolnego. 

61. W klasie III gimnazjum przeprowadzany jest egzamin obejmujący wymagania 
ustalone w podstawie programowej kształcenia  ogólnego, określonej 
w przepisach w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego 
w poszczególnych typach szkół, zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym”. 

1) Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje: 

a) w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności 
z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy 
o społeczeństwie; 

b) w części  drugiej – matematyczno – przyrodniczej – wiadomości 
i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów 
przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii; 

c) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego 
nowożytnego 

2) Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z jednego  

    z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, 
hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego. 

2a) Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z tego języka 
obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole jako przedmiotu 
obowiązkowego. 

3) Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 30 września 
roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, pisemną 
deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do 
części trzeciej egzaminu gimnazjalnego. 

4) Egzamin przeprowadza się w kwietniu w terminie ustalonym przez dyrektora 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 
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4a) W przypadku egzaminu gimnazjalnego w skład zespołu nadzorującego nie 
może wchodzić: 

- w części pierwszej i części drugiej – nauczyciel zajęć edukacyjnych, 
z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu 
gimnazjalnego; 

 - w części trzeciej – nauczyciel języka obcego nowożytnego, z zakresu 
którego jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny. 

5) Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami mają prawo przystąpić do egzaminu 
gimnazjalnego w formie dostosowanej do ich dysfunkcji. 

6) Dla uczniów z potwierdzonymi dysfunkcjami czas trwania każdego zakresu albo 
poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony. 
Czas, o jaki może zostać przedłużony każdy zakres albo poziom odpowiedniej 
części egzaminu gimnazjalnego określa dyrektor Komisji Centralnej w 
szczegółowej informacji. 

6a) Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności 
nie potrafią samodzielnie czytać i pisać, są zwolnieni z części trzeciej egzaminu 
gimnazjalnego. 

7) Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzona innego dnia. 
8) Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego – humanistyczna, obejmująca 

wiadomości i umiejętności z zakresu: 
a) języka polskiego – trwa 90 minut; 
b) historii i wiedzy o społeczeństwie – trwa 60 minut. 

9) Część druga egzaminu gimnazjalnego – matematyczno – przyrodnicza, 
obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu: 

a) matematyki – trwa 90 minut; 

b) przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii – trwa 60 
minut. 

10) Część trzecia egzaminu gimnazjalnego obejmuje wiadomości i umiejętności 
z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i na poziomie 
rozszerzonym. Oba zakresy trwają po 60 minut. 

11) Do czasu trwania egzaminu gimnazjalnego nie wlicza się czasu przeznaczonego 
na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę 
odpowiedzi. 

12) Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym jest 
obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres 
wymagań dla poziomu III.0. 

13) Uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego 
na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są obowiązani przystąpić 
dodatkowo do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie 
rozszerzonym, z zastrzeżeniem pkt.14. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres 
wymagań na poziomie III.1 

14) Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadający 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum 
kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II 
etapu edukacyjnego, są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części trzeciej 
egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. 

15) Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym mogą 
również przystąpić uczniowie, którzy nie spełniają warunku określonego w 
pkt.13). 
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16) Do sali, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, nie można wnosić 
żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali. 

17) W przypadku: 

- stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub  

- wniesienia lub korzystania w sali egzaminacyjnej z urządzenia 
telekomunikacyjnego, lub 

-  zakłócania prawidłowego przebiegu odpowiedniej części egzaminu 
gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, 
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa 
odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia i unieważnia 
jego odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego. Informację 
o przerwaniu i unieważnieniu odpowiedniej części egzaminu 
gimnazjalnego ucznia zamieszcza się w protokole. 

18) W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego 
rozwiązywania zadań przez ucznia, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu 
z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia odpowiednią część egzaminu 
gimnazjalnego tego ucznia. 

19)  W przypadkach, o których mowa w pkt.17 i 18 uczeń przystępuje ponownie do 
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie ustalonym przez 
dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w 
miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 

20) Jeżeli w trakcie ponownej części egzaminu gimnazjalnego: 

a) stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia lub 
b) uczeń wnosi urządzenia telekomunikacyjne lub korzysta z niego w sali 

egzaminacyjnej, lub 
c) uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający 

pracę pozostałym uczniom przewodniczący szkolnego zespołu 
egzaminacyjnego przerywa odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego 
tego ucznia i unieważnia tę część egzaminu. Informację o przerwaniu 
i unieważnieniu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego ucznia 
zamieszcza się w protokole. 

21) Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub do danego zakresu 
albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 
20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje 
do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku. 

21a) Uczeń, który w danym roku przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, ale nie 
uzyskał świadectwa ukończenia szkoły i w następnym roku powtarza ostatnią 
klasę gimnazjum, przystępuje ponownie do egzaminu gimnazjalnego w tym 
roku szkolnym, w którym powtarza ostatnią klasę. 

22) Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych 
wynikach egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia komisja okręgowa 
przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem rocznych 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

23) W przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu gimnazjalnego, 
z powodu zaginięcia lub zniszczenia odpowiednio arkuszy egzaminacyjnych, 
kart odpowiedzi, kart obserwacji, prac egzaminacyjnych lub kart oceny, dyrektor 
Komisji Okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, 
unieważnia egzamin danych uczniów i zarządza ich ponowne przeprowadzenie. 

24) Termin ponownego egzaminu, ustala dyrektor Komisji Centralnej. 
62. Wyniki egzaminu gimnazjalnego ustala komisja okręgowa na podstawie liczby 

punktów przyznanych przez egzaminatora lub ustalonych na podstawie 
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elektronicznego odczytu karty odpowiedzi – w przypadku wykorzystania czytnika 
elektronicznego. 
1) Wyniki ustalone przez komisję okręgową są ostateczne. Uczeń otrzymuje od 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zaświadczenie o wyniku egzaminu 
gimnazjalnego. 

2) Wyników egzaminu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Nie 
mają one wpływu na fakt ukończenia szkoły. 

63. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 
przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego 
roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, 
może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego. 
Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia. 

64. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 

1) Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, 
mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem 
różnorodnych metod. 

2) Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści 
nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 
gimnazjów lub wykraczać poza te treści. 

3) Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką 
nauczyciela i obejmuje: 

a) wybór tematu projektu edukacyjnego; 

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

c) wykonanie zaplanowanych działań; 

d) publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu 
edukacyjnego; 

e) podsumowanie pracy uczniów nad projektem. 

4) Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala: 

a) zadania nauczyciela – opiekuna projektu; 

b) czas realizacji projektu edukacyjnego; 

c) termin oraz sposób prezentacji przez uczniów nad projektem 
edukacyjnym; 

d) sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym; 

e) inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego. 

5) Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie 
rozpoczną realizację projektu edukacyjnego, informuje uczniów i ich rodziców 
o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 

6)  Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat 
projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

7) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział 
ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor szkoły może zwolnić 
ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. 

8) W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, na 
świadectwie ukończenia gimnazjum, w miejscu przeznaczonym na wpisanie 
informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, wpisuje się  
„zwolniony” lub „zwolniona”. 

9) Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach 
oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawartych w ocenianiu 
wewnątrzszkolnym. 
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10) W sytuacji, gdy uczeń realizuje więcej niż jeden projekt, o wyborze projektu 
wpisywanego na świadectwie ukończenia szkoły  decyduje uczeń wraz 
z rodzicem, składając stosowne oświadczenie wychowawcy. 

11) Dyrektor szkoły stwarza warunki do realizacji projektu zgodnie z posiadanymi 
środkami. 

12) Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych 
z realizacją projektu wyłącznie pod opieką opiekuna projektu, wychowawcy 
lub innych nauczycieli. 

13) Szczegółowe zasady przebiegu, oceniania i dokumentowania projektu 
edukacyjnego określa odrębny regulamin, zwany Regulaminem Realizacji 
Projektu Edukacyjnego. 

14) Obowiązkowa dokumentacja projektu edukacyjnego określona 
w regulaminie, pozostaje w szkole do czasu ukończenia przez ucznia 
gimnazjum. O pozostałych dokumentach niezbędnych do realizacji projektu 
decyduje opiekun. 

 
Rozdział IV 

 
Zasady pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych: 

1) Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na 
obowiązkowych i dodatkowych  zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, rozwijać 
uzdolnienia oraz wspierać uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce. 

2) Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia: 

a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na 
podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym 
programie edukacyjno – terapeutycznym; 

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na 
podstawie tego orzeczenia;  

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym 
poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub 
inną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym 
specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania - na 
podstawie tej opinii;  

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą 
psychologiczno – pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 
możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli 
i specjalistów 

e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach 
wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych – na 
podstawie tej opinii. 

2. Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej. 
1) Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie 
wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż 
po ukończeniu szkoły podstawowej 

2) Opinia wydawana jest na wniosek: 
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a) nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej, prowadzących zajęcia 
z uczniami w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych 
opiekunów) albo pełnoletniego ucznia; 

b) na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia; 
3) Opinia może być wydana również uczniowi gimnazjum na wniosek rodziców. 
4) Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły, który po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej przekazuje wniosek wraz 
z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno – 
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej i informuje o tym rodziców, 
prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia. 

3. Do egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do indywidualnych 
potrzeb    edukacyjnych i możliwości psychofizycznych może przystąpić: 

a) uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na 
podstawie tego orzeczenia; 

b) uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym 
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu – na podstawie tej 
opinii. Opinię przedkłada się dyrektorowi szkoły w terminie do 15 
października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu; 

c) uczeń chory lub niesprawny czasowo, ze względu na stan zdrowia – na 
podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza; 

d) uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu 
gimnazjalnego, był objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole 
ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym 
kształceniem za granicą, zaburzeniami komunikacji językowej lub sytuacją 
kryzysową czy traumatyczną – na podstawie pozytywnej opinii rady 
pedagogicznej. 

4. Opinia rady pedagogicznej jest wydawana na wniosek: 
a) nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania  z zakresu 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej, prowadzącego zajęcia z uczniami 
w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców  

b) rodziców 
5. Uczniowie niepełnosprawni przystępują do egzaminu przeprowadzonego w ostatnim 

roku nauki w gimnazjum w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju 
niepełnosprawności, a uczniowie niedostosowani społecznie lub zagrożeni 
niedostosowaniem społecznym – w warunkach dostosowanych do indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, na 
podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

6. Dostosowanie warunków polega w szczególności na: 
1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności; 
2) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego, środków 

dydaktycznych 
3) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie 

sprawdzianu i egzaminu; 
4) zapewnieniu obecności w czasie egzaminu specjalisty z zakresu danej 

niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia 
niedostosowaniem społecznym, lub pomocy w obsłudze sprzętu 
specjalistycznego i środków dydaktycznych 

5) uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
rozwiązują odpowiednie zestawy zadań lub arkusze dostosowane do rodzaju 
niepełnosprawności; 
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7. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opracowuje i podaje do publicznej 
wiadomości informacje o sposobach dostosowania warunków i form 
przeprowadzania egzaminu. 

8. Rada Pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania 
egzaminu do  potrzeb i możliwości uczniów określonych przez dyrektora Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej. 

9. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zapewnia uczniom 
przystąpienie do  egzaminu w warunkach dostosowanych do ich potrzeb 
i możliwości. 
 

Rozdział  V. 

Zasady oceniania zachowania uczniów. 
 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę 
oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez 
ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków 
określonych w statucie szkoły. 

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego, do 30 września, 
informuje uczniów oraz ich rodziców o:  
1)  warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;  
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 
3.  Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 

podstawowe obszary: 
       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. 
4.Roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej 

skali, z podanymi skrótami: 
       1) wzorowe - wz; 
       2) bardzo dobre - bdb; 
       3) dobre - db; 
       4) poprawne - popr; 
       5) nieodpowiednie - ndp; 
       6) naganne - ng, 
    z zastrzeżeniem ust. 5. 
5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie 
umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

6. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału   
biorąc pod uwagę:  

1) punkty dodatnie i ujemne, które uczeń uzyskał w ciągu półrocza/ roku szkolnego, 
odpowiednio za pozytywne i negatywne zachowania; 

2) samoocenę ucznia; 
3) opinię o uczniu wyrażoną przez nauczycieli uczących w danym oddziale; 
4) opinię uczniów danego oddziału.  

7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;  
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2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 
8. Kryterium  oceny zachowania stanowi liczba punktów zdobytych przez ucznia w 

ciągu półrocza zgodnie z zasadami: 
1) wzorowe – 160 pkt. i więcej  
2) bardzo dobre – 130  do 159 pkt. 
3) dobre – 100 do 129 pkt.  
4) poprawne – 60 do 99 pkt. 
5) nieodpowiednie – 20 do 59 pkt. 
6) naganne poniżej 20 pkt. 

9. Każde półrocze uczeń rozpoczyna z pulą 100 punktów, którą w zależności od 
prezentowanej postawy w ciągu półrocza/roku może zwiększyć lub zmniejszyć. 
Wyjściową oceną jest ocena dobra. 

10. Uczeń zdobywa punkty dodatnie i punkty ujemne, podejmując odpowiednie 
pozytywne lub negatywne działania określone w tabeli A oraz tabeli B. 

11. Punkty dodatnie i ujemne zachowania wychowawca i nauczyciele zobowiązani są 

odnotować w zeszycie wychowawczym oddziału znajdującym się na ostatnich 
stronach dziennika zajęć lekcyjnych:  

1) należy robić to systematycznie, od razu po zdarzeniu i zgodnie z tabelą punktacji; 
2) zapisy powinny zawierać: symbol wpisu np. A4, liczbę punktów, datę oraz podpis 

osoby wpisującej. 
12. Zachowania pozytywne i negatywne mogą również zgłaszać do wychowawców 

pracownicy szkoły. 
13. Uczeń ma prawo do upomnienia się o wpis uwagi świadczącej o jego 

zaangażowaniu. 
14. Uczniowi o specjalnych potrzebach edukacyjnych można odjąć punkty jedynie po 

konsultacji z wychowawcą ucznia. 
15. Każdy wychowawca ma do dyspozycji pulę od 0 do +5 punktów dla każdego ucznia 

klasy. Punkty przyznane przez wychowawcę zostają dodane do puli już posiadanej 
przez ucznia. 

16. Uczeń ma prawo do samooceny mając do dyspozycji od 0 do + 5 punktów. Uzyskana 
liczba punktów zostaje dodana do tych, które uczeń już posiada. 

17. Uczeń, który stracił jednorazowo 20 punktów nie może otrzymać oceny wzorowej, 
również uczeń nie może otrzymać oceny wzorowej, jeżeli posiada (poza dodatnimi 
punktami) 20 punktów ujemnych. Uczeń nie może otrzymać oceny bardzo dobrej, 
jeżeli posiada (poza dodatnimi punktami) 50 punktów ujemnych.  

18. Na dwa tygodnie przed terminem wystawiania oceny zachowania wychowawca 
informuje ucznia oraz rodziców/prawnych opiekunów o liczbie punktów i 
przewidywanej ocenie śródrocznej/rocznej. 

19. Aktualna liczba punktów, zarówno pozytywnych jak i negatywnych, jest okazywana 
rodzicom w trakcie każdego zebrania lub podczas konsultacji indywidualnych. 

20. Ostateczną decyzję zastrzeżeniem (§ 36 Rozdział III Zasady klasyfikacyjne 
obowiązujące w gimnazjum ust. 35) o śródrocznej/rocznej ocenie zachowania 
podejmuje wychowawca oddziału po zsumowaniu wszystkich punktów uzyskanych w 
półroczu oraz po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz 
ocenianego ucznia.  

21. W przypadku uczniów kończących szkołę rada pedagogiczna, po szczegółowej 
analizie danego przypadku, może zdecydować o podwyższeniu lub obniżeniu oceny 
zachowania w klasyfikacji końcowej.  

22.  Zasady oceniania obowiązują w czasie wszystkich zajęć szkolnych, w czasie lekcji, 
przerw międzylekcyjnych, w świetlicy szkolnej, na wycieczkach szkolnych itp. 

23. W ciągu półrocza uczeń uzyskuje punkty dodatnie wg tabeli A: 

A – ZACHOWANIA POZYTYWNE/PUNKTY DODATNIE 
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Co oceniamy? Liczba pkt. Kto 
przyznaje? 

A1 – aktywne pełnienie funkcji w SU (jednorazowo) 5 Opiekun SU 

A2 – aktywne pełnienie funkcji w samorządzie klasowym 
(jednorazowo) 

5 Wychowawca  

A3 – pomoc koleżeńska w nauce potwierdzona przez nauczyciela, 
wychowawcę, pedagoga szkolnego 

5 
Wychowawca 
Nauczyciel  

A4 – wzorowe wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego 
(każdorazowo po tygodniu dyżuru) 

2 Wychowawca  

A5 – wzorowa frekwencja (raz w okresie rozliczeniowym) 
a) 0 godzin opuszczonych 
b) Brak godzin nieusprawiedliwionych 
c) Punktualność (brak spóźnień w dzienniku) 

 
5 
5 
5 

Wychowawca 

A6 – praca na rzecz klasy (każdorazowo): 
a) dbałość o wystrój i estetykę klasy, 
b) przygotowanie imprezy klasowej 
c) reprezentowanie klasy w konkursach, imprezach szkolnych 

 
2 
2  
2  

Wychowawca 
Nauczyciel 

A7 – aktywny udział w akcjach szkolnych:  
a) charytatywnych, wolontariacie (jednorazowo za akcję) 
b) apelach, imprezach itp. (każdorazowo) 

 
5 
5 

Wychowawca 
Nauczyciel 

A8 – przygotowanie apeli, imprez szkolnych i pozaszkolnych ( 
aktywność w środowisku lokalnym), udział w ich realizacji 
(każdorazowo) 
A8a – reprezentowanie pocztu sztandarowego (każdorazowo) 

5 
 
5 

Wychowawca 
Nauczyciel 

A9 – aktywne czytelnictwo (raz w okresie rozliczeniowym) 
a) w szkole (miejsce I – III)  
b) w klasie (miejsce I – III) 

 
5 
2 

Wychowawca 
Bibliotekarz 

A10 – dbałość o samorozwój – udział ucznia w zajęciach 
dodatkowych, frekwencja powyżej 80%. (raz w okresie 
rozliczeniowym) 

5 
 
Nauczyciel  

A11 – udział w konkursach wiedzy, umiejętności, przedmiotowych, 
zawodach sportowych (każdorazowo) 

a) za udział w konkursie klasowym - szkolnym, międzyszkolnym – 
gminnym, powiatowym, rejonowym, wojewódzkim, 
ogólnopolskim 
 

b) zajęcie miejsca punktowanego 1 – 3 j.w., tytuł laureata lub 
finalisty, igrzyska sportowe miejsca 1 – 8.  

 
3/4/5/6/7/8 
I m. x 3 pkt 
II m.  2 pkt 
III m. x 1 pkt 
 
 x 3 pkt 

Wychowawca 
Nauczyciel 

A12 – uczeń zna i przestrzega zasad kulturalnego zachowania się w 
stosunku do innych uczniów szkoły (jednorazowo) 
A 12a – stosowny wygląd ucznia w szkole (jednorazowo) 

5 
 
5 

Wychowawca 

A13 – uczeń reaguje na łamanie zasad bezpieczeństwa i naruszanie 
godności osobistej innych (każdorazowo)  

2 Nauczyciel 

A14 – kulturalne, zachowanie w stosunku do nauczycieli, 
pracowników szkoły i innych osób (raz w okresie rozliczeniowym) 

5  
Wychowawca 
Nauczyciele  

 

24. W ciągu półrocza uczeń otrzymuje punkty ujemne wg tabeli B: 

B – ZACHOWANIA NEGATYWNE/ PUNKTY UJEMNE 

Co oceniamy? Pkt. Kto 
przyznaje? 

B1 – zakłócanie toku lekcji, naruszanie dyscypliny na lekcji, na przerwie, w 
świetlicy, stołówce szkolnej np. rozmowy, komentarze, brak pracy na lekcji 
(każdorazowo) 

2 
Nauczyciel 
 

B2 – brak podręcznika, przyborów szkolnych, materiałów, stroju 
sportowego (każdorazowo) 

2 Nauczyciel 
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B3 – niewykonanie przyjętych na siebie zobowiązań i poleceń nauczyciela 
(każdorazowo) 

2 Nauczyciel 

B4 – brak zmienionego obuwia (każdorazowo) 2 
Nauczyciel 
Wychowawca 

B5 – spóźnienie na zajęcia (każdorazowo) 2 Nauczyciel 

B6 – nieobecność nieusprawiedliwiona (każdorazowo za każdy dzień) 2 Wychowawca 

B7 – wagary z wybranych lekcji, ze świetlicy szkolnej i innych zajęć 
(każdorazowo) 

5 
Wychowawca 
Nauczyciel 

B8 – opuszczanie klasy, budynku szkoły, terenu w czasie zajęć szkolnych 
bez zwolnienia, przebywanie w szatni  bez uzasadnionej przyczyny 
(każdorazowo) 

5 
Wychowawca 
Nauczyciel 

B9 – nieuzasadnione używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń 
podczas zajęć szkolnych, w czasie lekcji, przerw, świetlicy, wycieczek, 
imprez szkolnych itp. (każdorazowo) 

a) niewyłączenie telefonu przed lekcją 

5 
 
 
2 

Nauczyciel 
 

B10 – niszczenie mienia szkolnego lub mienia innych uczniów 
(każdorazowo) 

10 
Nauczyciel 

B11 – kradzież, fałszerstwo (każdorazowo) 
20 Nauczyciel 

Wychowawca 

B12 – nieprzestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się w szkole i 
poza nią, używanie wulgaryzmów (każdorazowo) 

5 
Nauczyciel  

B13 – niewłaściwe zachowanie na uroczystościach i imprezach szkolnych 
(każdorazowo) 

5 
Nauczyciel  

B14 – brak poszanowania dla symboli narodowych, szkolnych: godła, 
sztandaru, tablic pamiątkowych, pomników (każdorazowo) 

20 
Nauczyciel 

B15 – niezachowanie bezpieczeństwa i narażenie zdrowia własnego oraz 
innych osób: (każdorazowo) 

a) zaczepki fizyczne (kopnięcie, popchnięcie, uderzenie), 
b) bójka, pobicie z uszczerbkiem na zdrowiu, 
c) wykroczenia: wyłudzanie pieniędzy, palenie tytoniu, picie alkoholu 

lub stosowanie innych używek, nakłanianie do spożycia 

 
 
5 
20  
20  

Nauczyciel  
Wychowawca 

B16 – niegodne i niekulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 
(każdorazowo) 

a) zaczepki słowne: wyśmiewanie, wyzwiska, przekleństwa, 
arogancja, nieprzyzwoite gesty i pozy, 

b) znęcanie psychiczne: groźby, szantaż, nękanie, 
c) niekulturalne zachowanie się: śmiecenie, plucie itp., 
d) kłamstwo, oszustwo, nieuczciwość, ściąganie, podpowiadanie, 
e) niewłaściwe zachowanie się na wycieczkach i wyjściach poza 

szkołą, 
f) niestosowny wygląd ucznia w szkole i zajęciach pozaszkolnych 

organizowanych przez nauczycieli (ubiór, makijaż, pomalowane 
paznokcie, włosy itp.) 

 
 
2 
 
20 
2 
5 
10 
2 

Nauczyciel  
Wychowawca 
 

B17 – nieokazywanie szacunku innym osobom (każdorazowo) 
a) lekceważenie poleceń nauczyciela na lekcji, w świetlicy, w 

stołówce, na przerwie, 
b) aroganckie zachowanie wobec nauczyciela, pracownika szkoły lub 

innych  

 
2 
 
2 

Nauczyciel 
Wychowawca 
 

 

25. Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, 
zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania. 

26. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania powinna uwzględniać postawę ucznia w 
ciągu całego roku szkolnego. 
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27. Ocenę dobrą zachowania uzyskuje uczeń, jeśli uzyskał pulę od 100 do 129 pkt. 
oraz: 

1) rzetelnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych; 
2) systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne; 
3) liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 10 godzin lekcyjnych; 
4) włącza się w życie klasy i szkoły, jednak często nie jest to działanie z jego 

inicjatywy; 
5) wyróżnia się kulturą osobistą, właściwą postawą wobec nauczycieli, 

pracowników szkoły, koleżanek i kolegów; 
6) jest życzliwy i uczynny w stosunku do kolegów; 
7) nosi stosowny do miejsca strój i jego sposób ubierania nie budzi żadnych 

zastrzeżeń; 
8) nie ulega nałogom i nie używa środków odurzających. 

28. Jeżeli uczeń wyróżnia się swoim zachowaniem ponad poziom przyjęty na ocenę 
dobrą, może uzyskać ocenę bardzo dobrą zachowania. Ocenę bardzo dobrą 
otrzymuje uczeń, który otrzymał od 130 do 159 pkt. oraz: 

1) przestrzega wszystkich zasad regulaminu szkolnego; 
2) nieobecności ma usprawiedliwione w terminie; 
3) liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 5 godzin lekcyjnych; 
4) nie spóźnia się na zajęcia; 
5) cechuje go nienaganna kultura osobista w zachowaniu i kultura słowa; 
6) jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego wyróżniając się 

samodzielnością, inicjatywą i postawą twórczą; 
7) godnie reprezentuje szkołę, troszczy się o jej dobre imię i opinię; 
8) jest rzetelny, zdyscyplinowany, odpowiedzialny, uczciwy, prawdomówny, godny 

zaufania, szlachetny, koleżeński, życzliwy, wrażliwy, chętny do pomocy, 
tolerancyjny, szanuje innych, nie jest obojętny na zło; 

9) jego postawa jest godna naśladowania. 
29. Jeżeli uczeń wyróżnia się swoim zachowaniem ponad poziom przyjęty na ocenę 

bardzo dobrą, może uzyskać ocenę wzorową zachowania. Ocenę wzorową 
otrzymuje uczeń, który zgromadził powyżej 160 pkt. oraz: 

1) jest wzorem systematyczności, punktualności i sumienności; 
2) rozwija swoje zainteresowania co przejawia się uczestnictwem w olimpiadach 

przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych lub innych formach 
aktywności na terenie szkoły i poza nią; 

3) stanowi wzór kulturalnego zachowania; 
4) nie ma godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień (nie uwzględnia się spóźnień 

wynikających ze zdarzeń losowych); 
5) jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego wyróżnia się 

samodzielnością, inicjatywą i postawą twórczą. Podejmuje aktywne działania 
zmierzające do pomocy innym; 

6) jest wolontariuszem; 
7) działa w organizacjach młodzieżowych; 
8) rozwija tradycje szkoły. 

30. Ocenę poprawną zachowania otrzymuje uczeń, który nie spełnia warunków na 
ocenę dobrą, otrzymał od 60 do 99 pkt., oraz spełnia następujące kryteria: 

1) ma pozytywny stosunek do nauki; 
2) wypełnia podstawowe obowiązki szkolne; 
3) na ogół dobrze wywiązuje się ze swoich zadań; 
4) liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 20 godzin lekcyjnych; 
5) nie wagaruje, w zasadzie nie ma pojedynczych godzin nieusprawiedliwionych, 

zwłaszcza z tych samych przedmiotów; 
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6) sporadycznie spóźnia się na zajęcia; 
7) nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły lub czyni to niechętnie, tylko na 

wyraźne polecenie nauczyciela; 
8) nie narusza bezpieczeństwa sieci komputerowych; 
9) poprawnie zachowuje się wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz 

koleżanek i kolegów; 
10) szanuje mienie szkolne, społeczne i mienie kolegów (naprawia szkody 

materialne wyrządzone na skutek nie przestrzegania regulaminu ucznia); 
11) nie jest arogancki i wulgarny w słowach i uczynkach wobec innych członków 

społeczności szkolnej, jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń; 
12) wykazuje najczęściej obojętny stosunek do problemów innych i tego, co dzieje 

się w jego środowisku; 
13) nie popadł w konflikt z prawem; 
14) przestrzega regulaminów: ucznia, biblioteki, szatni i pracowni; 
15) ubiera się w sposób nie budzący zastrzeżeń; 
16) nie używa środków odurzających, nie pije alkoholu, nie pali papierosów  
17) reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania i dąży do poprawy. 

31. Ocenę nieodpowiednią zachowania otrzymuje uczeń, który nie spełnia warunków 
na ocenę poprawną, uzyskał od 20 do 59 pkt i dotyczy go, w szczególności, 
przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów: 

1) wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych; 
2) uchybia istotnym wymaganiom zawartym w regulaminie ucznia, biblioteki, szatni 

i pracowni, a stosowane wobec niego środki zaradcze nie dają pozytywnych 
rezultatów; 

3) liczba godzin nieusprawiedliwionych przekracza 20 godzin lekcyjnych; 
4) wagaruje; 
5) spóźnia się na zajęcia; 
6) nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań; 
7) dopuszcza się łamania norm społecznych, prawnych; 
8) charakteryzuje się brakiem podstawowych zasad kultury w relacjach z innymi, 

niewłaściwie zachowuje się wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz 
koleżanek i kolegów; często bywa arogancki, agresywny i wulgarny; 

9) wykazuje brak szacunku dla zdrowia własnego i innych; 
10) niszczy mienie szkolne, społeczne, mienie kolegów; 
11) jego strój i wygląd jest niezgodny z obowiązującymi ucznia zasadami; 
12) nie reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania. 

32. Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który nie spełnia warunków na ocenę 
poprawną otrzymał nie więcej niż 19 pkt. i dotyczy go, w szczególności, 
przynajmniej jedno z wymienionych niżej kryteriów: 

1) uchybia wymaganiom zawartym w regulaminie szkoły, biblioteki, szatni i 
pracowni; 

2) ma nieusprawiedliwionych ponad 35 godzin lekcyjnych (tygodniowa liczba 
godzin lekcyjnych); 

3) swoją kulturą osobistą budzi poważne zastrzeżenia; 
4) dopuszcza się łamania norm społecznych, prawnych; 
5) świadomie niszczy mienie szkolne, społeczne, mienie kolegów; 
6) naruszył bezpieczeństwo sieci komputerowych; 
7) zastosowane środki zaradcze nie przynoszą żadnych rezultatów. 

33. Ustala się następujący tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania: 

1) Wychowawca oddziału na dwa tygodnie przed rocznym zebraniem 
klasyfikacyjnym informuje ucznia o przewidywanej ocenie zachowania. 
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2) Uczeń najpóźniej w ciągu 1 tygodnia od otrzymania informacji o przewidywanej 
ocenie zachowania zwraca się do wychowawcy klasy z pisemną prośbą, 
zawierającą uzasadnienie, o podwyższeniu oceny zachowania. 

3) Wychowawca po otrzymaniu prośby w ciągu 3 dni roboczych sprawdza, czy 
uczeń spełnia wymagania formalne i przeprowadza konsultację z innymi 
nauczycielami uczącymi w danym oddziale oraz uczniami tego oddziału. 

4) Fakt przeprowadzenia konsultacji zostaje odnotowany w dzienniku lekcyjnym. 
5) Po przeprowadzeniu konsultacji wychowawca ponownie ustala ostateczną 

ocenę zachowania. 
6) Ocena wystawiona w powyższym trybie nie może być niższa od oceny 

zaproponowanej wcześniej przez wychowawcę. 
34. Uczeń nie może odwoływać się od oceny zachowania jeśli: 

1) jest nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności z jednego 
lub więcej przedmiotów nauczania; 

2) popełnił czyn przestępczy; 
3) narażał zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych osób. 

35. Ostateczną ocenę śródroczną i roczną zachowania wystawia wychowawca 3 dni 
przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. 

36. Wychowawca przedkłada na piśmie radzie pedagogicznej na zebraniu 
klasyfikacyjnym uzasadnienie oceny nieodpowiedniej i nagannej. 

37. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń 
lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 
§ 36a. 

SYSTEM KAR I NAGRÓD 
1. Uczeń ma prawo być nagradzany za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorową 

postawę uczniowską. 
2. System nagród jest następujący: 

1) nagrody rzeczowe 
2) list pochwalny dla ucznia 
3) list gratulacyjny dla rodzica 
4) pochwała ustna na forum klasy 
5) pochwała ustna na forum szkoły 
6) umieszczenie nazwisk uczniów z najwyższymi wynikami na tablicy 

informacyjnej w holu szkoły 
7) nagrody książkowe 
8) świadectwa z biało-czerwonym paskiem za osiągnięcia w nauce 

i zachowaniu dla uczniów ze średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej 
bardzo dobrą oceną zachowania. 

9) stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe 
3. Za nieprzestrzeganie obowiązków uczeń może być ukarany.  
4. System kar jest następujący: 

 1) nagana ustna wychowawcy klasy z wpisem do dziennika lekcyjnego 
w rubryce „Notatki” 

 2) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, w imprezach   
rozrywkowych w szkole oraz w organizowanych wycieczkach przez 
wychowawcę 

 3)  przeniesienie ucznia z klasy do klasy przez Dyrektora Szkoły, 
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 4) wykonanie prac związanych z naprawą wyrządzonych szkód lub poniesienie  
kosztów szkód wyrządzonych (karę ustala wychowawca po uprzednim 
uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły) 

 5) wykonanie określonych prac na rzecz szkoły wyznaczonych przez   
Dyrektora  Szkoły, 

 6) nagana pisemna Dyrektora Szkoły udzielona w obecności wychowawcy 
i rodziców z adnotacją w dzienniku lekcyjnym 

 7) przeniesienie ucznia do innej szkoły przez Kuratora Oświaty na wniosek 
Dyrektora Szkoły w przypadkach notorycznego nieprzestrzegania praw 
i obowiązków szkolnych: 

c) narażania na utratę zdrowia i życia własnego i innych 
d) posiadania i rozpowszechniania środków odurzających 
e)  wchodzenia w konflikt z prawem 

5. Powyższa kara może być zastosowana w przypadku kiedy inne wcześniej  
stosowane kary nie przyniosły oczekiwanych efektów. 

6. Wychowawca niezwłocznie informuje rodziców o przyznanych nagrodach lub 
zastosowaniu kary. Po poinformowaniu rodziców wychowawca dokonuje zapisu w 
dzienniku lekcyjnym o dacie i sposobie przekazania informacji.  

7. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zastosować łączność kar. 
8.  Tryb odwołania od kary: 

 1) Uczeń ma prawo do odwołania od kary / w ciągu 7 dni / 
- do wychowawcy lub Dyrektora Szkoły za pośrednictwem „Szkolnego 
Rzecznika Praw Ucznia” lub rodziców poprzez wystąpienie z wnioskiem o 
ponowne ustalenie okoliczności, podstaw i rodzaju wymierzonej kary, jeżeli 
uważa, że jest ona nieadekwatna do popełnionego przewinienia.  

2) Wykonanie kary może zostać zawieszone na wniosek „Szkolnego Rzecznika 
Praw Ucznia” i za jego poręczeniem. Decydujący głos ma Dyrektor Szkoły. 

9. Jeśli uczeń, który nie podlega obowiązkowi szkolnemu (ukończył 18 lat), swoim 
zachowaniem narusza normy współżycia społecznego lub w wyniku klasyfikacji 
rocznej w roku szkolnym, w którym osiągnął pełnoletność nie uzyskał promocji do 
klasy programowo wyższej bądź nie ukończył szkoły, na podstawie uchwały Rady 
Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, Dyrektor 
Gimnazjum, w drodze decyzji, skreśla go z listy uczniów. 

 
§36b. 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA 
DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ 
 
Podstawy prawne stosowanych procedur: 

1) Ustawa z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 
1982 nr 35 poz. 228 z późn. zm. - tekst jednolity Dz.U. 2011 nr 191 poz.1134 
późn, zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy. 

2) Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  
alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1563 z późn. zm.). 

3) Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2005 nr 179 
poz.1485 z późn. zm.), 

4) Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. 1990 nr 30 poz 179 z późn. zm.). 

5) Zarządzenie nr 1619 Komendanta Głównego Policji z 3 listopada 2010 r. w 
sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie 
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przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań 
podejmowanych na rzecz małoletnich 

6) Ustawa z 7 września 1997 o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2156 z późn. 
zm). 

7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie 
zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 
przeciwdziałania narkomanii. 

1.  W przypadku uzyskania informacji, że uczeń (który nie ukończył 18 lat): 

 uprawia nierząd bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji 
(używanie alkoholu lub innych środków odurzających; naruszanie praw 
współżycia społecznego: arogancja, wulgarność, przemoc emocjonalna; 
popełnienie czynu zabronionego; systematyczne uchylanie się od obowiązku 
szkolnego lub obowiązku nauki; włóczęgostwo; udział w działalności grup 
przestępczych - art. 4 § 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich) należy 
podjąć następujące kroki: 

1) Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację dyrektorowi oraz pedagogowi 
szkolnemu. 

2) Wychowawca niezwłocznie wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) 
ucznia i informuje ich o problemach wynikających z zachowania ucznia. 
Wychowawca wraz z pedagogiem szkolnym w obecności ucznia i rodziców 
przeprowadza rozmowę. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje 
ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś do 
szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może 
zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i jego 
udział w programie terapeutycznym. 

3) Wychowawca z pedagogiem sporządzają notatkę służbową 
z przeprowadzonych czynności i umieszczają w dokumentacji pedagoga 
szkolnego. 

4) Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal 
z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji dziecka, 
pedagog szkolny pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub 
policję (specjalistę ds. nieletnich). 

5) Podobnie, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne środki oddziaływań 

wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania 

z pedagogiem, psychologiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych 

rezultatów, szkoła powiadamia sąd  rodzinny i policję. Dalszy tok postępowania 

leży w kompetencji tych instytucji. 

6) W przypadkach szczególnych, gdy  zachowanie ucznia stwarza zagrożenie dla 

niego samego, innych uczniów lub pracowników szkoły stosowana jest procedura 

z pominięciem gradacji. Świadek zdarzenia informuje o zaistniałej sytuacji  

dyrektora szkoły. Dyrektor niezwłocznie wzywa do szkoły rodziców oraz 

powiadamia policję lub sąd rodzinny.  

2. Jeśli nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący 
pod wpływem alkoholu lub narkotyków, powinien podjąć następujące kroki: 

Powiadamia niezwłocznie o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy 
(pedagoga szkolnego) oraz dyrekcję, którzy podejmują następujące kroki: 
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1) Odizolowanie ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie 
pozostawiać go samego; stworzyć warunki, w których nie będzie 
zagrożone jego życie ani zdrowie. 

2) Wezwanie lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, 
ewentualnie udzielenia pomocy medycznej. 

3) Zawiadomienie o tym fakcie rodziców/opiekunów, których trzeba zobowiązać 
do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie 
odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole czy przewiezieniu do 
placówki służby zdrowia albo przekazaniu go funkcjonariuszom policji decyduje 
lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z 
dyrektorem szkoły/placówki. 

4) Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia 
będącego pod wpływem alkoholu odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on 
agresywny bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża 
życiu lub zdrowiu innych osób. Jeśli uczeń nie ukończył 18 lat, o fakcie tym 
zawiadamia się jego rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny. 

5) Jeżeli powtarzają się wypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) 
znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, dyrektor 
placówki ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) 
lub sądu rodzinnego. 

6) Z przeprowadzonych działań sporządza się notatkę służbową, którą podpisują 
osoby uczestniczące w podjętych czynnościach. 

3. Jeśli na terenie szkoły zostanie znaleziona substancja wyglądem 
przypominająca narkotyk, powinno się podjąć następujące kroki: 

1) Nauczyciel zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed 
dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do 
czasu przyjazdu policji, próbuje, (jeśli to możliwe w zakresie działań 
pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy. 

2) Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły. Dyrektor niezwłocznie 
zawiadamia policję. 

3) Po przyjeździe policji przekazuje zabezpieczoną substancję i informacje 
dotyczące szczegółów zdarzenia. 

4) Z przeprowadzonych działań sporządza się notatkę służbową, którą podpisują 
osoby uczestniczące w podjętych czynnościach. 

4. Gdy zachodzi podejrzenie, że uczeń ma przy sobie substancję przypominającą 
narkotyk, powinno się podjąć następujące kroki: 

1) Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawcy, pedagoga, dyrektora itp.) 
ma prawo żądać, aby uczeń przekazał tę substancję, pokazał zawartość torby 
szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży) ewentualnie innych przedmiotów 
budzących podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną substancją. 
Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania  
odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.  

2) O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz 
rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa. 

3) Gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji 
i okazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje 
odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję 
i zabiera ją do ekspertyzy. 
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4) Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim 
zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją jednostce policji. 
Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe 
zdarzenie dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz 
ze swoimi spostrzeżeniami. 

5) Z przeprowadzonych działań sporządza się notatkę służbową, którą podpisują 
osoby uczestniczące w podjętych czynnościach. 

5. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu na terenie szkoły czynu 
karalnego ściganego z urzędu należy:  

1) Zabezpieczyć miejsce popełnienia czynu (nie dopuścić w to miejsce osób 
postronnych i ewentualnie ustalić świadków zdarzenia). 

2) Zawiadomić dyrektora szkoły, ten zaś policję lub sąd rodzinny (obowiązek ten 
spoczywa na kierownictwie szkoły).  

3) Wykonać ewentualne czynności zalecone przez przyjmującego zgłoszenie 
policjanta. 

4) Odnotować godzinę zgłoszenia, sprawdzić w dostępny sposób wiarygodność 
informacji.  

5) W rozmowie z pokrzywdzonym ustalić liczbę sprawców i ich dane personalne.  
6) W przypadku zaistnienia zdarzenia, o ile jest to konieczne i możliwe, zatrzymać 

do czasu przybycia policji ofiarę przestępstwa i jego sprawcę/ów/. 
7) Nie nagłaśniać zdarzenia. 

6. Postępowanie nauczyciela wobec osoby, która stała się ofiarą czynu 
karalnego: 

1) Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej, bądź zapewnienia jej udzielenia 
poprzez wezwanie lekarza w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń. 

2) Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły. 
3) Powiadomienie rodziców ucznia. Niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, 

kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, 
ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia. 

“Instytucje państwowe i organizacje społeczne, które w związku ze swoją działalnością 
dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu, są 
obowiązane niezwłocznie zawiadomić sąd rodzinny lub policję oraz przedsięwziąć 
czynności nie cierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów 
popełnienia czynu” (art. 4 § 3 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich) 

7. Kategorie przestępstw z Kodeksu karnego ścigane z urzędu: 

1) Udział w bójce lub pobiciu. 
2) Doprowadzenie małoletniego poniżej 15 lat do obcowania płciowego lub 

poddania się innej czynności seksualnej. 
3) Znęcanie się. 
4) Wywieranie wpływu na świadka w celu skłonienia do cofnięcia skarg lub 

wpłynięcia na złożone zeznania. 
5) Podrabianie dokumentów. 
6) Kradzież. 
7) Kradzież z włamaniem. 
8) Rozbój. 
9) Przywłaszczenie. 
10) Oszustwo. 
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 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA NA TERENIE 
SZKOŁY MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH, BRONI I INNYCH NIEBEZPIECZNYCH 
SUBSTANCJI: 

1. Uniemożliwienie dostępu osób postronnych do tych środków. 

2. Powiadomienie dyrekcji szkoły, która przeprowadza ewakuację i powiadamia 
odpowiednie służby. 

3. W przypadku nieobecności dyrekcji szkoły, nauczyciel - organizator zajęć 
podejmuje procedury leżące w gestii dyrekcji.  

 

 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PRZEZ 
UCZNIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO 

1. Uczeń jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność w ciągu 1 tygodnia od daty 
nieobecności.  

2. Nieusprawiedliwione nieobecności (częste pojedyncze oraz dłuższe) 
wychowawca klasy zgłasza do pedagoga szkolnego.  

3. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności: 
 klasy I – III powyżej 1 tygodnia 
 klasy IV –VI powyżej 20 godzin 
 klasy I – III  gimnazjum powyżej 30 godzin 

1) Wychowawca  pisemnie  informuje rodziców o nieobecnościach. 
2) Wychowawca wraz z pedagogiem przeprowadza rozmowę z rodzicami 

w obecności ucznia. Rozmowa ma na celu wyjaśnienie przyczyny 
nieobecności, zawarcie kontraktu, poinformowanie o konsekwencjach 
wagarów. 

3) Pedagog szkolny zakłada uczniowi kartę ewidencyjną 

 klasy I –III powyżej 3 tygodni  

 klasy IV –VI powyżej 60 godzin 

 klasy I –III gimnazjum powyżej 80 godzin 
4) Wychowawca wysyła do rodziców upomnienie w sprawie regularnego 

posyłania dziecka na zajęcia szkolne. 
5)  W przypadku dalszego opuszczania przez ucznia zajęć szkolnych, braku 

współpracy ze strony rodziców, wyczerpania wszelkich możliwości 
rozwiązania problemu na terenie szkoły - pedagog wysyła notatkę do 
sądu rodzinnego. Dyrektor kieruje do organu prowadzącego szkołę 
wniosek o wdrożenie postępowania przymusowego . 

6) Wychowawca klasy powinien dopilnować, aby kopie zawiadomień 
i upomnień znalazły się w dokumentacji szkoły. Konieczne jest 
przestrzeganie procedury w powyższej kolejności. 

§37. 
1.  Szkoła posiada dwie pieczęci: 

1) pieczęć okrągłą o treści:  „PUBLICZNE GIMNAZJUM im. Orła Białego w  
Sochocinie”.  

2) pieczęć podłużną o treści: Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli  Samorządowych 
w Sochocinie PUBLICZNE GIMNAZJUM im. Orła Białego 09-110 Sochocin, ul. 
Szkolna 17  

§ 38. 
1. Szkoła posiada sztandar z nazwą szkoły i imieniem patrona. 
2. Poczet sztandarowy stanowią przedstawiciele klasy III. 



57 

 

3. Uroczyste pożegnanie sztandaru i przekazanie klasom najstarszym odbywa się na 
uroczystości pożegnania uczniów klas III. 

4. Szkoła obchodzi święto patrona w miesiącu listopadzie.  
5. Kronikę szkoły prowadzi nauczyciel upoważniony przez Radę Pedagogiczną. 

 
§ 39. 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową i materiałową określoną odrębnymi 

przepisami. 
3. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie Gimnazjum jest: Rada 

Pedagogiczna Szkół i Przedszkola Samorządowego w Sochocinie. 
4. Dyrektor szkoły po nowelizacji Statutu opracowuje i publikuje tekst ujednolicony 

Statutu  Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Sochocinie. 
5. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie obowiązujące 

przepisy prawa. 
6. Tekst niniejszego Statutu dostępny jest na stronie internetowej Publicznego Zespołu 

szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie oraz w bibliotece szkolnej.  


