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PODSTAWA  PRAWNA 
 
 
 

Ustawa o systemie oświaty z dn.7.09.1991r. 
 (Dziennik Ustaw Nr 67 z 96r. pozycja 329.) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowego statutu 
publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum  

Dziennik Ustaw Nr 14 z dnia 23 lutego 1999r. poz.131), Rozporządzenie MENiS       
z dnia 31.01.2002r. oraz 

Uchwała Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24 lutego 1999r. 
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty  

oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 maja 2007r., Nr 80, poz. 542) 
Uchwała Rady Miejskiej w Pińczowie nr XXI/183/08 z dn. 12 marca 2008r. 

 
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych 
 

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 17 listopada 2010 zmieniające 

rozporządzeń w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych  (Dz U. Nr 228,poz.1491) 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 w 

sprawie zasad udzielania i organizowania  pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach            

(Dz. U. Nr 228,poz.1487) 
§ 1. 

 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

 
1. Gimnazjum Nr1 im. Powstańców Styczniowych z siedzibą w Pińczowie przy ul. 7 

Źródeł 7, zwanej dalej „gimnazjum” jest szkołą publiczną.  
 

2. Organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Pińczowie.  
 
 

3. Na mocy uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie nr XXI/183/08 z dn. 12 marca 
2008 Tworzy się z dniem 1 września 2008 na terenie Miasta i Gminy Pińczów – 
Zespół Szkół w Pińczowie – Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Styczniowych. 

 
4. Nazwa szkoły używana jest na pieczęciach i stemplach w pełnym 

brzmieniu.„Gimnazjum Nr 1 im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie,  
ul. 7 Źródeł 7” – pieczęć prostokątna, „GIMNAZJUM NR 1 im Powstańców 
Styczniowych w PIŃCZOWIE” – pieczęć okrągła duża i mała. 
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5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty  
w Kielcach.  

 
6. Szkoła  jest  jednostką  budżetową, której  obsługę  prowadzi  Zespół  

Ekonomiczno- Administracyjny  Szkół  i  Przedszkoli  na  podstawie  
porozumienia   między   dyrektorami  tych  placówek. 

 
7. Obwód Gimnazjum Nr1 w Pińczowie zawarty jest w Uchwale nr VI/5799 Rady 

Miejskiej w Pińczowie. 
 
 

 

 

§ 2. 
 
 

1. CELE I ZADANIA GIMNAZJUM WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA ORAZ 
UWZGLĘDNIAJĄCE PROGRAM WYCHOWAWCZY  

 
 
1) Kształcenie i wychowanie dzieci oraz ich przygotowanie do nauki w szkołach 

ponadgimnazjalnych i życia we współczesnym świecie. 
 
2) Zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, 

duchowego i fizycznego. 
 
3) Rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz 

poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturalnego. 
 
4) Kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, 

przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, o problemach społecznych, 
ekonomicznych kraju, świata, kulturze i środowisku naturalnym. 

 
5) Kształcenie u uczniów  odpowiedzialności za swoje działania, poczucia własnej 

wartości, szacunku wobec siebie i drugiego człowieka, aktywności, uczciwości, 
umiejętności współpracy.  

 
6) Wspomaganie rozwoju zdrowotnego, estetycznego i duchowego. 
 
7) Pomoc uczniom w wyborze ścieżki dalszego kształcenia. 
 
8) Organizowanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole                          
w zależności od ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 

 
2. SPOSOBY WYKONYWANIA ZADAŃ W GMNAZJUM 

 
 

 2.1  W odniesieniu do warunków rozwoju ucznia: 
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1) Dokonywana jest  właściwa diagnoza dziecka jako ucznia i jako członka 
społeczności szkolnej (obserwacja,  rozmowa, wywiad itp.). 

 
2) Prowadzona jest  pozytywna motywacja, stymulująca rozwój ucznia poprzez      

dostosowanie tempa pracy do  możliwości intelektualnych ucznia. 
 
3) Organizowane są  różnorodne zajęcia  pozalekcyjne, nieodpłatne dla ucznia 

uwzględniające   potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci .  
 
4) Na wniosek rodziców mogą być  organizowane inne zajęcia  wspomagające rozwój 

dziecka. 
 
5) Zajęcia pozalekcyjne mają kształtować u uczniów umiejętność: 

a) opanowania swoich emocji, 
b)  poznawania własnych  uczuć i wrażliwości uczuciowej, 
c) rozwijania  kontaktów międzyludzkich oraz  umiejętność oceny własnych 

zachowań, 
d) myślenia wartościującego opartego na  autentycznych działaniach - otwartości  

i ufności, 
e) kształtujemy  u uczniów postawy  asertywne, 
f) wyrabiamy u uczniów wytrwałość, odpowiedzialność, pracowitość, rzetelność  

i aktywność społeczną, 
g) zapoznajemy uczniów z dorobkiem kultury  i mobilizujemy ich do twórczego 

działania, 
 
 

2.2  Umożliwiamy zdobycie wiedzy  i umiejętności niezbędnych do  ukończenia 
szkoły oraz do dalszego   kształcenia  na poziomie ponadgimnazjalnym poprzez: 

1) Realizację szkolnego zestawu programów nauczania dostosowanego do możliwości 
dydaktycznych  szkoły i możliwości rozwojowych uczniów, spośród programów 
dopuszczonych do użytku szkolnego. Rada pedagogiczna, spośród przedstawionych 
przez nauczycieli programów nauczania oraz podręczników, ustala, w drodze 
uchwały,  po zasięgnięciu opinii rady rodziców szkolny zestaw programów 
nauczania i szkolny zestaw podręczników w ilości nie więcej niż trzech 
podręczników do każdego zakresu   kształcenia z danych zajęć edukacyjnych. 
Wybrany zestaw programów nauczania  i podręczników obowiązuje przez trzy lata 
szkolne i zostaje podany do publicznej  wiadomości przez dyrektora szkoły do 
dnia15 czerwca. W uzasadnionych przypadkach  rada pedagogiczna, na wniosek 
nauczyciela lub rady rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie 
programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym,  że zmiana ta 
nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego. Dyrektor szkoły podejmuje działania 
organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. 

 
2) Stosowanie efektywnych i atrakcyjnych metod nauczania. 
 
3) Uczenie praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności. 
 
4) Poszukiwanie instytucji wspierających rozwój dzieci wybitnie uzdolnionych. 
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2.3  Kształtujemy środowisko wychowawcze dziecka – wspieramy w tym 
względzie rodziców.  W tym celu: 

1) Realizujemy program wychowawczy szkoły uchwalany przez radę rodziców                     
w porozumieniu z radą pedagogiczną.  

 
2) Systematycznie monitorujemy zachowanie i postępy  dzieci poprzez organizowanie 

spotkań  dla rodziców i w ramach dni otwartych szkoły. 
 
3) Kultywujemy tradycje szkoły. 
 
4) Szczególnie dbamy o to, aby powierzać obowiązki wychowawcy klasy 

nauczycielom, którzy staną się dla wychowanków autorytetami. 
 
5) Umożliwiamy  i wspieramy działalność organizacji uczniowskich. 
 
6) Staramy dokładnie poznać środowisko rodzinne ucznia poprzez organizowanie 

spotkań integracyjnych dla uczniów i rodziców. 
 
7) Współpracujemy z różnymi instytucjami wychowawczymi  na terenie gminy 

województwa. 
 

 
2.4  W pracy z uczniem uzdolnionym: 
 
1) Stwarzamy możliwość do rozwoju różnorodnych uzdolnień i zainteresowań poprzez  

prowadzenie kółek zainteresowań i klubów. 
 
2) Umożliwiamy korzystanie z indywidualnego toku, bądź programu nauczania zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 
 
3) Umożliwiamy wypełnianie obowiązku szkolnego poza budynkiem szkolnym. 
 
4) W szczególnym przypadku umożliwiamy, po zasięgnięciu opinii z Państwowej 

Poradni Psychologicznej, przyspieszenie realizacji obowiązku szkolnego. 
 
 
2.5  W pracy z uczniem mającym trudności w nauce: 
 
1) Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w celu 

wspomagania ich  rozwoju psychicznego oraz poprawy efektywności uczenia 
poprzez: 

 
a. korygowanie odchyleń od normy, poprzez uczestnictwo na zajęciach z pedagogiem, 

psychologiem i logopedą . 
b. wyrównywanie i korygowanie braków w zakresie wiedzy i umiejętności poprzez 

dodatkowe zajęcia oraz obniżenie wymagań na poszczególne oceny, 
c. eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania. 
 
2) Szkoła prowadzi zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, reedukacyjne. 
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3) Kieruje uczniów do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innych 

specjalistycznych i publicznych poradni na badania. 
 
4) Przestrzega i stosuje się do zadań poradni w odniesieniu do dzieci mających 

specyficzne trudności edukacyjne. 
 
5) Na wniosek rodziców po uzgodnieniu z organem prowadzonym, dla dzieci chorych, 

stale lub okresowo niezdolnych do   nauki prowadzone jest nauczanie indywidualne. 
 
 
 

2.6 W zakresie bezpieczeństwo i warunków pracy ucznia. 
 
1) Szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego oraz 

warunki do higienicznej pracy podczas ich pobytu w szkole i w trakcie zajęć 
szkolnych  oraz innych  zajęć organizowanych poza terenem szkoły. 

 
2) Tygodniowy plan zajęć: 
 
a. równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach tygodnia, 
b. różnorodność zajęć w każdym dniu 
c. nie łączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu. 
 
3) Dostosowanie sprzętów szkolnych do wzrostu uczniów. 
 
4) Systematyczne zaznajomienie uczniów z przepisami ruchu drogowego: 
 
a.  organizowanie takich form pracy, które umożliwiają uczniom opanowanie przepisów 

ruchu drogowego i podnoszenie umiejętności poruszania się po drogach, 
b. współdziałanie z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu  

drogowego. 
  
5) Nauczyciele w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom pełnią aktywnie dyżury  

podczas  przerw, przed lekcjami, w szatni i na przystanku według harmonogramu. 
 
6) Podczas zajęć edukacyjnych nauczyciel stara się zapewnić każdemu dziecku 

poczucie komfortu psychicznego. 
 
7) Obciążenie pracą domową ucznia jest zgodnie z zasadami higieny pracy. 
 
8)Budynek i teren szkolny objęty jest nadzorem kamer CCTV. 
 
2.7  W zakresie ochrony i promocji zdrowia. 
 
1) Uświadamiamy uczniów  o zagrożeniach  (przemoc, uzależnienia itp.) poprzez : 
 
a. prowadzenie dodatkowych zajęć psychologiczno – pedagogicznych, 
b. udział młodzieży w różnorodnych  spotkaniach artystycznych, profilaktyczno –      

wychowawczych przez instytucje mające do tego odpowiednie przygotowanie, 
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2) Współdziałamy z instytucjami i organizacjami zajmującymi się ochroną zdrowia 
 
3) Dbamy o higieniczny tryb życia uczniów i pracowników szkoły,  zabezpieczamy 

opiekę higienistki szkolnej. 
 
 
 
3. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO  OCENIANIA UCZNIÓW 
 
  Ocenianie wewnątrzszkolne zawiera: 

I. zasady wymagań edukacyjnych 

II. przedmiotowe systemy oceniania, w skład którego wchodzi: 

 ocena różnych form aktywności uczniów, zawierająca bieżące ocenianie w skali 
od oceny celującej, bardzo dobrej, dobrej, dostatecznej, dopuszczającej  
i niedostatecznej. Zaliczenie niektórych zajęć edukacyjnych oraz sposobie 
informowania o ocenie rodziców ucznia. 

 umowa z klasą dotycząca między innymi ilości sprawdzianów ich poprawy, ilości 
ocen z odpowiedzi ustnych, ocenie pracy grupowej, zasadach oceniania 
aktywności na lekcji, pracy domowej 

 skali ocen bieżących i śródrocznych. 
 
 III. Zasady klasyfikacji uczniów. 

 IV. Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego. 
 V.  Zasady promowania uczniów. 
 VI. Zasady oceniania zachowania. 
VII. Zasady przyznawania nagród, wyróżnień i kar. 
     
 
I  ZASADY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 
 
1. Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów  

w poszczególnych klasach w zakresie wiadomości i umiejętności uczniów. Określają 
co uczeń powinien rozumieć, wiedzieć, umieć, jak wykorzystać wiadomości po 
zakończeniu procesu nauczania. 

2. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie  realizowanych 
programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych  dla każdej klasy, 
które są  uszczegółowione w przedmiotowych  systemach oceniania. 

3.  Na początku roku szkolnego (wrzesień) nauczyciele informują uczniów                             
o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu 
nauczania, oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów                        
i kryteriach ocen w następujący sposób: 

a). Uczniowie są informowani na pierwszej lekcji organizacyjnej przez nauczyciela  
      przedmiotu o ogólnych zasadach oceniania i potwierdzają podpisem na liście. 

b). Rodzice (prawni opiekunowie) informowani są ustnie przez wychowawcę na 
pierwszym  zebraniu, co potwierdzają podpisem w dzienniku lekcyjnym. 
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c). Rodzice (prawni opiekunowie) mogą uzyskać informację o wynikach nauczania  
     i zachowaniu bezpośrednio u nauczyciela uczącego danego przedmiotu lub 
     wychowawcy . 

d). Wymagania edukacyjne na  poszczególne oceny z przedmiotów są dostępne 
     w klasopracowniach przedmiotowych, bibliotece szkolnej.  

      Ocenie podlegają różne formy aktywności uczniów ustalone w przedmiotowych 
         systemach oceniania.  

4. Przyjmujemy następujący sposób klasyfikacji treści nauczania na poszczególne 
poziomy wymagań: 

 

Poziom Kategoria Stopień wymagań 

Wiadomości Zapamiętywanie 
wiadomości 

Wymagania konieczne (K) 

 Zrozumienie wiadomości Wymagania podstawowe 
(P) 

Umiejętności Stosowanie wiadomości w 
sytuacjach typowych 

Wymagania rozszerzające 
(R) 

 Stosowanie wiadomości w 
sytuacjach 
problemowych 

Wymagania dopełniające 
(D) 

 
 
5. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się według następującej skali: 
 

Nr Ocena słowna Ocena 
cyfrowa 

Skrót 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

 
celujący 
bardzo dobry 
dobry 
dostateczny 
dopuszczający 
niedostateczny 

 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
 

 
cel. 
bdb 
db 
dst. 
dop. 
ndst 

 
6. Oceny cząstkowe, semestralne i roczne  są całościowe. 
7. Dopuszcza się inne sposoby oceniania ujęte w przedmiotowym systemie oceniania 

tj. pkt, (+), (-), np., zw., , bp., bz.,  nb. oraz datę nieprzygotowania do zajęć 
Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali: 
 

Nr Ocena słowna 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Wzorowe 
Bardzo dobre 
dobre 
poprawne 
nieodpowiednie 
naganne 

8. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii, publicznej poradni 
psychologiczno- pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować 
wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych                              
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i edukacyjnych ucznia , u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe 
lub  specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 
edukacyjnym .  

9. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia  może nastąpić na 
podstawie tego orzeczenia. 

10. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, muzyki 
i plastyki, zajęć artystycznych bierzemy pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia    
z wywiązywania się z  obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.  

11. Ilość ocen w semestrze z odpowiedzi ustnych i pisemnych w ramach jednego 
 przedmiotu jest podobna i  ustalona jest według następującej zasady: tygodniowa 
ilość godzin z danego przedmiotu razy 2 plus 1 ocena.   

      I tak: 
           - przy 1 godzinie dydaktycznej tygodniowo minimum 3 oceny, 
         - przy 2 godzinach dydaktycznych tygodniowo minimum 5 ocen, 
         - przy 3 godzinach dydaktycznych tygodniowo minimum 7 ocen, 
         - przy 4 godzinach dydaktycznych tygodniowo minimum 9 ocen. 
           Dopuszcza się wprowadzenia wagowości ocen. 
 
12. Ocenianie uczniów odbywa się systematycznie, uwzględnia ono ilość godzin                   

w tygodniu stosując się do wyżej wymienionych  zasad. Przykładowo- przy jednej 
godzinie tygodniowo: po 2 miesiącach    nauki musi być 1 ocena, po 4 
miesiącach nauki – 2 oceny, na końcu semestru –3 oceny.  

13. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych 
opiekunów).Jawność ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnej, kartkówek, dłuższych 
sprawdzianów uwzględnia każdy nauczyciel w swoim przedmiotowym systemie 
oceniania.  
14. Rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o postępach, trudnościach                   
i  uzdolnieniach dziecka.  
15. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający 

ocenę semestralną lub roczną  uzasadnia ją. Uczniowi znane są konsekwencje 
wynikające z wystawionej oceny i warunki jej poprawy,     zawarte w PSO. 

16. Podstawowym dokumentem rejestrującym osiągnięcia ucznia jest dziennik lekcyjny  
i arkusz ocen. W arkuszu ocen wpisujemy oceny śródroczne i roczne. Oceny roczne 
w arkuszu ocen przed wpisaniem na świadectwo ucznia są sprawdzane przez 
nauczycieli i odpowiednio jest to udokumentowane zapisem coll. i  potwierdzone  
podpisem nauczyciela. 

17.   Zgodnie z ustaleniami Rady Pedagogicznej, w  ciągu jednego dnia może odbyć się 
jedna  pisemna praca sprawdzająca. Priorytet mają  przedmioty o mniejszej ilości 
godzin dydaktycznych tygodniowo. 

18.   W tygodniu mogą się odbyć maksymalnie 3 sprawdziany. 
19. Sprawdziany obejmujące wiadomości z całego działu muszą być  zapowiedziane             

z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i zaznaczone ołówkiem  
w dzienniku . 

20.  W miesiącu wrześniu  każdego roku szkolnego uczeń klasy I jest poddawany 
ocenianiu diagnozującemu. 

21.  W przypadku nie uczestniczenia w którejś z obowiązujących form oceniania, bez 
 względu na przyczyny, uczeń ma obowiązek zaliczenia danej partii materiału 
zgodnie z  wymogami określonymi w PSO. 
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22.  Uczeń ma szansę poprawy oceny niedostatecznej z pracy pisemnej w terminie do 
dwóch  tygodni od momentu poinformowania go o ocenie, zgodnie z PSO. 

23.  Jeśli uczeń opuścił ponad 50% zajęć lekcyjnych z danego przedmiotu i nie ma 
podstaw wynikających z ilości ocen cząstkowych do klasyfikowania, wówczas uczeń 
poddaje się egzaminowi klasyfikacyjnemu. 

24.  Uczniowie oraz rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu sprawdzone                   
i ocenione prace  pisemne na warunkach określonych przez nauczycieli i zawartych 
w PSO. Klasowe  prace pisemne ucznia nauczyciel przedmiotu przechowuje do 
końca roku szkolnego Z  chwilą zakończenia roku szkolnego prace pisemne zostają 
zniszczone.                   

25.   Propozycje ocen niedostatecznych powinny być wpisane ołówkiem w dzienniku na 
miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej. Oceny śródroczne i roczne 
wystawiane są ołówkiem na dwa tygodnie przed klasyfikacją , a długopisem na trzy 
dni przed radą klasyfikacyjną.                                       

26.  Wszystkie nagrody, wyróżnienia i kary wychowawca zapisuje w dzienniku 
lekcyjnym, a dodatnie i ujemne punkty za zachowanie ucznia nauczyciele 
odnotowują na bieżąco w specjalnie przeznaczonym do tego celu zeszycie, 
znajdującym się  w dzienniku lekcyjnym. 

27. W arkuszu ocen wychowawca umieszcza informację dodatkową o promocji  
z wyróżnieniem i innych osiągnięciach ucznia. 

28.  Na świadectwie ukończenia szkoły w części dotyczącej „szczególnych osiągnięć 
ucznia” wychowawca odnotowuje indywidualne osiągnięcia  ucznia: 

- w konkursach przedmiotowych i turniejach wiedzy na szczeblu  powiatowym,   
wojewódzkim lub ogólnopolskim(zgodnie z obowiązującym zarządzeniem). 
- osiągnięcia artystyczne i sportowe na szczeblu gminnym, powiatowym i wyższym. 
- informacje o osiągnięciach wynikających z decyzji Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 
 
 
 

II  ZASADY  KLASYFIKACJI UCZNIÓW 
 

1. W ciągu roku szkolnego przeprowadza się dwukrotnie klasyfikację uczniów: 
a) śródroczną- za I semestr - w ostatnim tygodniu przed zakończeniem 

zajęć edukacyjnych, 
b) roczną dla klas I i II oraz końcową dla klas III w ostatnim tygodniu przed 

zakończeniem zajęć edukacyjnych. 
2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania                         
i zachowania, ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych i oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia                
z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym 
roku szkolnym, ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych                
i oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia, a ocenę klasyfikacyjną 
zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów 
danej klasy oraz karty samooceny ucznia. Zgodnie z zasadami oceniania 
zachowania. 
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5. Propozycje ocen niedostatecznych powinny być wpisane na miesiąc przed 
posiedzeniem rady pedagogicznej. O ocenie niedostatecznej informujemy 
rodziców indywidualnie poprzez potwierdzenie – wpis w dzienniku lub pismem 
poleconym. 

6. Rodzice (prawni opiekunowie ) zostają powiadomieni o wszystkich propozycjach 
      ocen przez wychowawcę w dowolny sposób (pisemnie, ustnie, telefonicznie). 
 
7. W przypadku zgłoszenia do dyrektora szkoły przez ucznia lub jego rodzica 

(prawnego opiekuna) zastrzeżeń dotyczących niezgodności w ustaleniu rocznej 
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, dyrektor potwierdza zasadność 
tych zastrzeżeń i w ciągu trzech dni powołuje komisję , która przeprowadza 
sprawdzian wiadomości i umiejętności. 

8. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa , dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

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

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczna 
ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą 
większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
przewodniczącego komisji. 

9. Termin sprawdzianu, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 
opiekunami) 

10. W przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 
w skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji; 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu 

prowadzących takie same zajęcia edukacyjne; 
11. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, w skład komisji 

wchodzą: 
a) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji; 
b) wychowawca klasy; 
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w danej klasie; 
d) pedagog; 
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 
f) przedstawiciel rady rodziców.  

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

13. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów                    
i zajęć obowiązkowych, z wyjątkiem tych, z których został zwolniony. 

14. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki. 
Decyzję o zwolnieniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii                               
o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach wydanej przez 
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lekarza. W przypadku zwolnienia  ucznia z w. w. zajęć w dokumentach zamiast 
oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

15.  Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny śródrocznej lub 
rocznej oceny klasyfikacyjnej  z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 
edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia                
w szkolnym planie nauczania. 

16.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może 
zdawać egzamin klasyfikacyjny na zasadach ustalonych w rozdz. III – Zasady 
przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego. 

17. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 
nieobecności lub na prośbę jego rodziców ( prawnych opiekunów) rada 
pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na zasadach 
ustalonych w rozdz. III – Zasady przeprowadzania egzaminu 
klasyfikacyjnego. 

18. Ustalona przez nauczyciela zgodnie z SzZO (przepisami prawnymi) 
niedostateczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku 
egzaminu poprawkowego. (zgodnie z obowiązującymi zasadami). 

19. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom 
osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki               
w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła                  
w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

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

21. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują  
z danego przedmiotu celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł 
laureata konkursu przedmiotowego uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej 
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych 
zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

22. Zajęcia „Wychowanie do życia w rodzinie” nie podlegają ocenie i nie wpływają na 
promocję uczniów do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez 
ucznia. 

23. Uczeń, który przystąpił do egzaminu gimnazjalnego  kończy gimnazjum , jeżeli 
w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne  
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 
najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych , których realizacja zakończyła się w klasach programowo 
niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, również 
po przeprowadzeniu egzaminu poprawkowego. 

24. Uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, jeśli                
w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał średnią co najmniej 4,75 i co najmniej 
bardzo dobre zachowanie. 

 
 
III    ZASADY PRZEPROWADZANIA  EGZAMINU  KLASYFIKACYJNEGO 
 

1. Do egzaminu klasyfikacyjnego mogą przystąpić uczniowie, którzy są 
niesklasyfikowani z powodu usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej 
nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 
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przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania lub nie ma podstawy 
wynikającej z ilości ocen cząstkowych do wystawienia oceny. 

2. Uczeń niesklasyfikowany, może zdawać egzamin klasyfikacyjny na swój wniosek 
lub wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pod warunkiem, że rada 
pedagogiczna wyrazi zgodę na jego przeprowadzenie. 

3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie 
odrębnych przepisów, indywidualny program  nauczania oraz  spełniający 
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.  

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek 
szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, zajęcia artystyczne,   
muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

5. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą 
zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.  

6. Egzamin klasyfikacyjny składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej z wyjątkiem 
plastyki, zajęć artystycznych, muzyki, techniki, zajęć technicznych, informatyki               
i wychowania fizycznego, bowiem egzamin z tych przedmiotów ma przede 
wszystkim formę zadań praktycznych. 

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły, po uzgodnieniu                 
z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) nie później  niż w dniu 
poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych. 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, 
w jej skład wchodzą: dyrektor szkoły, nauczyciel uczący danego przedmiotu, 
drugi nauczyciel tego przedmiotu lub pokrewnego. 

9. Egzamin klasyfikacyjny mogą obserwować rodzice (prawni opiekunowie) na 
prośbę, skierowaną do dyrektora szkoły. 

10. Dyrektor szkoły instruuje rodziców (prawnych opiekunów)  jako obserwatorów  
o zasadach zachowania się w czasie egzaminu. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora 
szkoły który, zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku 
szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 

a. Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 
kierownicze – jako przewodniczący komisji;  

b. Nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 
nauczania dla odpowiedniej klasy. 

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem spełniającym obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki poza szkołą, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę 
zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego 
dnia. 

13. Pytania egzaminacyjne ustala nauczyciel – egzaminator. 
14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 

zawierający w szczególności: 
a. imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji; 
b. termin egzaminu klasyfikacyjnego; 
c. zadania (ćwiczenia egzaminacyjne); 
d. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.  

           Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
            odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
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15. Protokół z przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego przetrzymuje się                      
w  arkuszu ocen. 

16. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, 
z zastrzeżeniem pkt 18. 

17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem  
pkt18. 

18. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w formie pisemnej  
zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena  klasyfikacyjna  
z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia powinny  być zgłoszone               
w terminie do 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.  

19. W przypadku stwierdzenia ,że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję, która 
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej            
i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 
edukacyjnych. 

20. W skład komisji wchodzą: 
w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 
kierownicze – jako przewodniczący komisji;  

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
c. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu 

prowadzących takie same zajęcia edukacyjne,      
21. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
a. skład komisji; 
b. termin sprawdzianu; 
c. zadania sprawdzające 
d. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę 

                  Protokół stanowi załącznik do arkusz ocen ucznia. 
      22. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie 
może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest 
ostateczna  z  wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku 
egzaminu poprawkowego 

23. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu                 
o którym mowa w punkcie 18, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do 
niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

24. Sprawdzian przeprowadza się nie poniżej niż w terminie 5 dni od zgłoszenia 
zastrzeżeń. Termin uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami(prawnymi 
opiekunami). 

25. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 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. 
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IV    ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO 
 
 

1. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji 
uzyskał ocenę niedostateczną z jednych  obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przypadku, gdy egzamin ten pozwoli 
uczniowi na  nadrobienie zaległości w wiadomościach i umiejętnościach 
spowodowanych zdarzeniami niezależnymi od ucznia np.: 

a) częstą usprawiedliwioną absencją na zajęciach spowodowaną chorobą, 
b) wypadkami losowymi np.: śmiercią bliskiej osoby, pożarem domu, 

powodzią i innymi. 
3. Termin egzaminu poprawkowego ustala dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii 

letnich. 
4. Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części: I – trwającej 45 minut                         

i obejmującej sprawdzian testowy, II – odpowiedzi ustnej trwającej około 10 
minut, z wyjątkiem egzaminu poprawkowego z plastyki, zajęć artystycznych, 
muzyki, informatyki, techniki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego,          
z których egzamin powinien mieć formę zadań praktycznych. 

5. W drugiej części egzaminu uczeń losuje od 3 do 5 pytań przygotowanych przez 
nauczyciela egzaminującego. 

6. Uczniowi  należy zagwarantować około 10 minut czasu na przygotowanie się  
do odpowiedzi ustnej. 

7. Pytania egzaminacyjne obejmują wymagania konieczne i podstawowe z zakresu 
podstaw programowych z danego przedmiotu. 

8. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.  
W jej skład wchodzą: dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji, nauczyciel 
danego przedmiotu – jako egzaminujący oraz drugi nauczyciel uczący tego 
przedmiotu lub pokrewnego – jako członek komisji. 

9. Nauczyciel egzaminujący na własną prośbę lub w innych, w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach takich jak: pokrewieństwo ze zdającym, prośba 
zdającego, usprawiedliwiona absencja nauczyciela może być zwolniony z udziału 
w pracy komisji poprawkowej. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako 
osobę egzaminującą innego nauczyciela tego samego przedmiotu, z tym  że 
powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu  
z dyrektorem tej szkoły. 

10. Egzamin poprawkowy może obserwować rodzic na pisemną prośbę, skierowaną  
do dyrektora szkoły. 

11. Dyrektor szkoły instruuje rodzica jako obserwatora o zasadach zachowania się 
 w czasie egzaminu. 

12. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 
zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik 
egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. Do protokołu dołącza się 
pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych. 

13. Protokół z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego przetrzymuje się            
w arkuszu ocen. 

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

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

16. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, rada pedagogiczna 
może jeden raz w ciągu cyklu kształcenia promować do klasy programowo 
wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem  że te zajęcia są, zgodnie 
ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

17. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w formie pisemnej 
zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena uzyskana w wyniku 
egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa.                  
(dotyczy pkt. 4-13 ) 

18. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na egzaminie 
poprawkowym, rada pedagogiczna może (w wyniku głosowania) nie wyrazić 
zgody na promocję ucznia do klasy programowo wyższej.  

19.  
a) Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.  
b) Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, 
mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem 
różnorodnych metod. 
c) Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczy wybranych treści 
nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 
gimnazjów  lub wykraczać poza te treści.  
d) Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką 
nauczyciela i obejmuje następujące działania:  

 Wybranie tematu projektu edukacyjnego; 

 Określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego 
realizacji; 

 Wykonanie zaplanowanych działań;  

 Publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego; 

 Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor 
gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

 Kryteria oceniania zachowania ucznia w gimnazjum zawarte                       
w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji 
projektu edukacyjnego  

 Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie 
będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców 
(prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 

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

 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział 
ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może 
zwolnic ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. 

 W przypadkach, o których mowa w wyżej wymienionym punkcie, na 
świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na 
wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego 
wypisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 
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V.  ZASADY PROMOWANIA UCZNIÓW. 
 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 
zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał pozytywne 
oceny  klasyfikacyjne (dopuszczający, dostateczny, dobry, bardzo dobry, 
celujący), za   wyjątkiem zajęć, z których został zwolniony. 

2. Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego 
promować do klasy  programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem  
że te obowiązkowe zajęcia są, zgodne ze szkolnym planem nauczania, 
realizowane w klasie programowo wyższej. 

3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w punktach 1 i 2 nie otrzymuje 
promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę 

4. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim promuje się do klasy 
programowo wyższej uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,                        
w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

5. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy 
programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej 
szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną 
zachowania. 

6. uchylono 
7. Uczeń który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 (za wyjątkiem zajęć, z których został 
zwolniony  ) oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje 
świadectwo szkolne z wyróżnieniem. 

 
 
 
 
 

VI  ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA 
 
 
1.Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o funkcjonowaniu ucznia w środowisku 
szkolnym, wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, postawie wobec kolegów  
i innych osób, respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych 
normach etycznych jego kulturze osobistej oraz aktywności społecznej na forum szkoły 
i poza nią. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności: 

 Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

 Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, 

 Dbałość o honor i tradycje szkoły. 

 Dbałość o piękno mowy ojczystej. 

 Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. 

 Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. 

 Okazywanie szacunku innym osobom. 

 Udział ucznia w projekcie edukacyjnym 
2.Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali: 
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Nr Ocena słowna 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

wzorowe 
bardzo dobre 
dobre 
poprawne 
nieodpowiednie 
naganne 

 
12. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców na pierwszym spotkaniu wychowawcy z rodzicami w danym roku 
szkolnym (tj. we wrześniu) o warunkach, kryteriach i sposobie ustalania oceny 
śródrocznej i końcowej. Wychowawca informuje również  uczniów i rodziców                  
o zasadach odwołania od końcowej oceny zachowania. 

 
13. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy na godzinie do dyspozycji 

wychowawcy, nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 
Pedagogicznej, uwzględniając: 

- punktację, 
- samoocenę ucznia, 
- opinie uczniów wyrażających własne zdanie o zachowaniu kolegów, 
- opinie nauczycieli i pracowników szkoły, 

 
5.  Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma  wpływu na: 

a) ocenę z zajęć edukacyjnych 
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły. 

6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 
zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

7. Roczna  ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona przez wychowawcę jest 
ostateczna  
z zastrzeżeniem punku 8. Wychowawca przedstawia ją na klasyfikacyjnej Radzie 
Pedagogicznej do zatwierdzenia. 

8. Rodzice mogą złożyć zastrzeżenia co do rocznej, klasyfikacyjnej oceny 
zachowania w ciągu 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych               
w przypadku gdy mają przypuszczenie o tym , iż została ona ustalona niezgodnie  
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny (co do ilości punktów                 
i innych kryteriów oceniania oraz terminów). 

9. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 
ustalona niezgodnie z przepisami  prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 
dyrektor szkoły powołuje komisję, która dokonuje analizy ustalania oceny oraz 
proponuje jej zmianę w drodze głosowania zwykłą większością głosów.                         
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

10. W skład  komisji, o której mowa w punkcie 8 wchodzą : 
a. dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący, 
b. wychowawca klasy, 
c. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne  

w danej klasie, 
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d. pedagog szkolny, 
e. przedstawiciel samorządu uczniowskiego ( uczeń z innej klasy niż jest 

zainteresowany), 
f. przedstawiciel rady rodziców ( z innej klasy), 

 
11. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być 

niższa od ustalonej wcześniej oceny. 
12. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 
13. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 

- termin komisji, 
- skład komisji, 
- wynik ustalenia i głosowania  
- ustaloną ocenę zachowania wraz z krótkim uzasadnieniem. 

 
14.  Protokół ten  przechowuje się w arkuszu ocen ucznia. 
 
15. Oceny zachowania dokonuje się na podstawie punktów, które są zapisywane na 
bieżąco  w specjalnym zeszycie a ostateczna ilość punktów  i ocena wpisana jest do  
dziennika lekcyjnego oraz na podstawie dodatkowych kryteriów semestralnych                         
i rocznych . 
16. W zeszycie  stosuje się następujące  rubryki: 
 

Data Ilość 
punktów 

Motywacja Podpis nauczyciela 

    

 
17. Punkty podlicza wychowawca klasy i informuje o ich liczbie uczniów przynajmniej 
raz na dwa miesiące. 
18. Oceny zachowania ustala się zgodnie z ilością punktów uzyskanych przez ucznia,  
kartę samooceny, i akceptację zespołu klasowego. 
 

Ocena zachowania Punktacja 

Wzorowe 100 i powyżej 100 

Bardzo dobre od 61 - 99 

Dobre od 31 - 60 

Poprawne od 0 - 30 

Nieodpowiednie Od (-99) – (-1)  

Naganne  -100 i poniżej (-100) 

19. Jeżeli  uczeń  uzyskał: 
      a)   (-50 pkt.) nie może   uzyskać  oceny wzorowej. 

c) (-65 pkt.) nie może uzyskać oceny bardzo dobrej 
d) (-80 pkt.) nie może uzyskać oceny  dobrej 
e) (-100 pkt.) nie może uzyskać oceny poprawnej   
f) Kryteria dodatkowe  

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który służy innym swoją wiedzą i umiejętnościami, 
jest uczynny, może być wzorem do naśladowania. Podczas realizacji projektu 
gimnazjalnego czynnie uczestniczył w formułowaniu  tematu projektu aktywnie 

uczestniczył w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji. 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który jest aktywnym członkiem społeczności 
szkolnej, odznacza się kulturą bycia i nienagannością manier, którego postawa 
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wskazuje na pracę nad własną osobowością. Pełni aktywną rolę podczas realizacji 
projektu gimnazjalnego, wspomagając członków zespołu. 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który sumiennie wypełnia obowiązki szkolne. Jest 
kulturalny, słowny, zdyscyplinowany, dba o sprzęt i pomieszczenie szkolne, przestrzega 
obowiązujących w szkole regulaminów. Prawidłowo wypełniał swoje  zadania w okresie 
w realizacji projektu gimnazjalnego, reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna 
projektu. 
Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który nie zawsze wywiązuje się z obowiązków 
ucznia, nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą, zdarzają mu się uchybienia              
w zachowaniu w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów. Wypełniał 
swoje obowiązki  w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarzało mu się nie 
wywiązywać z przyjętych zadań, co było przyczyna opóźnień lub konfliktów w zespole. 
Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który narusza obowiązujące w szkole 
regulaminy, zachowuje się niegrzecznie w stosunku do osób starszych i kolegów, 
używa przemocy nie reaguje na upomnienia nauczycieli i innych pracowników szkoły. 
Często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego  lub 
odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespół 
harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych uczestników 
zespołu.  
Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który poważnie narusza obowiązujące w szkole 
regulaminy, nie wykazuje poprawy mimo zabiegów wychowawczych podejmowanych 
przez szkołę, stanowi zagrożenie życia lub zdrowia swojego i innych, stosuje szantaż, 
dopuszcza się świadomej dewastacji  mienia lub w inny sposób łamie prawo. Nie 
przystąpił do realizacji projektu gimnazjalnego lub nie wywiązywał się ze swoich 
obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa 
była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu jak i opiekuna.  
    
20. Na ocenę z zachowania ma wpływ frekwencja na zajęciach szkolnych. Uczeń, który 
był nieobecny ma obowiązek w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły, dostarczyć 
wychowawcy usprawiedliwienie nieobecności w szkole. 
21.Na ocenę z zachowania w klasie trzeciej ma wpływ udział w projekcie. 
22.Uczniowi, który nie przystąpił do projektu obniża się ocenę z zachowania w klasie 
trzeciej o jeden stopień, z wyjątkiem uczniów zwolnionych decyzją dyrektora szkoły.  
23. Za dostarczenie surowców wtórnych uczeń może mieć podniesioną ocenę 
zachowania tylko o jedną ocenę wyżej. 
 
 
Kryteria przyznawania punktów: 

a). punkty przydzielane są za: 

Kryteria Punkty przyznaje Ilość punktów 
Praca na forum klasy  Wychowawca, nauczyciel 0 – 10 

Pomoc w klasopracowniach Nauczyciele         Do 10 

Praca w samorządzie klasowym Wychowawca x raz w semestrze Do  20 

Praca w samorządzie uczniowskim Opiekun samorządu pod koniec 

semestru 

do 40 

Prace na rzecz szkoły  Nauczyciele, wychowawcy 1 - 10 

Udział w imprezach i uroczystościach szkolnych Wychowawca i organizator imprez 1 - 20 

Udział w imprezach i uroczystościach poza szkołą Wychowawca i organizator imprez 10 - 20 

100% frekwencji w miesiącu Wychowawca 1 raz w miesiącu 10 

Aktywne uczestnictwo w życiu klasy Wychowawca 1 raz w semestrze do 10 

Pomoc koleżeńska wychowawca 1 - 10 

Udział w akcji charytatywnej nauczyciele 1 - 20 
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Reprezentowanie szkoły 

 w zawodach sportowych  na szczeblu: 

- Gminy 

- Powiatu 

- Województwa 

Wychowawca  

 

10 

10 

10 

Reprezentowanie szkoły 

konkursach na szczeblu: 

- Szkoły 

- Gminy 

- Powiatu 

- Województwa 

 

 Wychowawca  

 

10 

10 

20 

20 

Aktywna i systematyczna praca w klubach 

sportowych, kołach zainteresowań  

1 raz w semestrze, opiekun grup w 

porozumieniu z  wychowawcą 

40 

 

Zbiórka puszek 

                                                  
Zbiórka plastikowych nakrętek                                          

 

Udział w realizacji projektu edukacyjnego 

Wychowawca, nauczyciele                       

 

 

 

 

Opiekun projektu 

 

 

 

1 za 2 puszki 

        

1 za 10 sztuk     

 

Do 30    

 

 

 
b). punkty odbierane są za: 

 
Kryteria Punkty wpisuje Ilość 

punktów 
Spóźnianie się na lekcje bez wyraźnej przyczyny - 1 godzina Wychowawca   - 3 

Samowolne opuszczanie lekcji,  wagary Wychowawca Ilość godzin 

x- 5 

Brak obuwia na zmianę – za każdą lekcję Wychowawca, nauczyciel na każdej lekcji -  3 

Łamanie regulaminu obowiązującego stroju (makijaż, tipsy, 

strój, kolczyki itp.) 

Wychowawca, nauczyciele  Każdy 

element -5 

Samowolne  opuszczanie zajęć świetlicowych przez osoby 

dojeżdżające do szkoły autobusem szkolnym 

Opiekun świetlicy - 5 

Niewłaściwe zachowanie na lekcji, lekceważenie poleceń 

nauczyciela 

Nauczyciele 1  x na lekcji -5 do -10 

Niewłaściwe zachowanie się na przerwach  Wychowawca, nauczyciele dyżurujący -5 do-10 

Niszczenie mienia społecznego (wandalizm) Nauczyciele, wychowawca -5 do -20 

Wulgarne słownictwo Wychowawca i nauczyciele -5 do -15 

Niewłaściwe zachowanie wobec pracowników obsługi Wychowawca -10 

Palenie tytoniu na terenie szkoły  Wychowawca -20 

Spożywanie alkoholu Wychowawca -50 

Kradzieże Wychowawca -50 

Udowodnione łamanie prawa  Wychowawca, po interwencji policji -70 

Niewłaściwe zachowanie się w miejscu publicznym (apele, 

kino, uroczystości szkolne)* 

Wychowawca -10 do -20 

Łamanie zarządzeń dyrekcji Wychowawca, nauczyciele -10 

Udział w bójce Wychowawca –20 do -30 

 

Używanie telefonów komórkowych na lekcji Nauczyciel -20 

Stwarzanie sytuacji zagrażającej zdrowiu i bezpieczeństwu 

uczniów 

Wychowawca -20 

Brak reakcji na zło Wychowawca -10 

Zaśmiecanie szkoły i jej najbliższego otoczenia Wychowawca nauczyciele -5 

Nieprzestrzeganie regulaminu pracowni przedmiotowej, 

stołówki i biblioteki. 

Wychowawca, nauczyciele -10 
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*)Teren poza szkołą – rozumiany jest jako zorganizowane wyjście z uczniami poza 
budynek szkoły (dokładnie poza ogrodzenie szkolne), to również miejsce oczekiwania 
na przystanku ucznia przed szkołą  i w miejscu zamieszkania, w obecności  nauczycieli 
i pracowników niepedagogicznych  szkoły. 

 
 

 
KARTA  SAMOOCENY....................................................  UCZNIA  KL .... 

W  roku szkolnym ...............................  semestr …………………… 
 
Uważam, że w tym  semestrze wypełniłam/łem kryteria na ocenę:................................... 
Krótkie uzasadnienie ucznia: 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
Ocena semestralna/roczna................................................................................................ 
Data ......................................................................  
Podpis wychowawcy: ....................................... 
 
 
4. ORGANIZACJA ZAJĘĆ  DODATKOWYCH DLA UCZNIÓW 
 
 Szkoła organizuje dodatkowe zajęcia uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów,    
      a mianowicie: 
 
1. diagnozuje potrzeby z początkiem roku szkolnego 
2. umożliwia rozwój zdolności zainteresowań uczniów poprzez udział w dodatkowych 

zajęciach pozalekcyjnych za zgodą rodziców 
 
 

5. FORMY OPIEKI I POMOCY UCZNIOM 
 

Szkoła realizuje różne formy opieki i pomocy uczniom: 
 
1) organizuje zajęcia pozalekcyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 
2) organizuje nauczanie indywidualne dla dzieci, w stosunku do których poradnia 

psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna orzekła taką formę 
kształcenia 

3) przyznaje stypendium szkolne uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji 
materialnej 

4) udziela stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 
5) zapewnia opiekę profilaktyczną sprawowaną przez higienistkę szkolną 
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6) dofinansowanie zakupu podręczników oraz zakupu jednolitego stroju uczniom, 
pomoc udzielana jest na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) 

 
6. WSPÓŁDZIAŁANIE W SPRAWACH NAUCZANIA , WYCHOWANIA  
I PROFILAKTYKI 

 
Szkoła współdziała w sprawach nauczania, wychowania i profilaktyki z: 
1) rodzicami, prawnymi opiekunami 
2) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 
3) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
4) Policją, Sądem dla Nieletnich 
5) poradniami specjalistycznymi w zakresie metod i form pomocy udzielanej uczniom 

oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach 
6) innymi instytucjami pozaszkolnymi w zależności od potrzeb 
7) organami szkoły 
8) higienistką szkolną 
 
7. WSPÓŁDZIAŁANIE GIMNAZJUM Z RODZICAMI 

 
Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach nauczania wychowania  
i profilaktyki dzieci przez: 
 
1) zaznajamianie z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w szkole 

 i w klasie 
2) znajomość przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz przeprowadzania egzaminów 
3) uzyskiwanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego 

zachowania, postępów i przyczyny trudności w nauce 
4) uzyskiwanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia 

swoich dzieci 
5) wyrażanie i przekazywanie organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na 

temat pracy szkoły 
6) częstotliwość stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji 

na tematy wychowawcze, odbywające się 4 razy w ciągu roku szkolnego 
7) zaznajamianie z programem rozwoju szkoły, programem wychowawczym, 

profilaktyki oraz nadzorem pedagogicznym 

 

 
 

 

§ 3 
 

ORGANY  GIMNAZJUM  I  ICH KOMPETENCJE 

 
 

3.1  Organami gimnazjum są: 
 

a. Dyrektor Szkoły 
b. Rada Pedagogiczna 
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c. Samorząd Uczniowski 
d. Rada Rodziców 
 

Organy gimnazjum uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być 
sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i niniejszego statutu. 

 
Statut szkoły określa szczegółowe kompetencje organów szkoły. 
 
 

1. Dyrektor szkoły. 
 

Do zadań dyrektora szkoły należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzór 
pracy szkoły, a w szczególności:                            

1) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych                         
i opiekuńczych szkoły 

2) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy  
i stosunków pracowniczych 

3) współdziałanie z gminą, realizowanie zaleceń i wniosków w zakresie i na zasadzie 
określonych w ustawie 

4) reprezentowanie szkoły na   zewnątrz, 
5) w wykonywaniu swoich zadań  dyrektor gimnazjum współpracuje z radą 

pedagogiczną,  radą rodziców i samorządem uczniowskim. 
6) powierza funkcję wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze w szkole,                          

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego szkołę, 
7) przedkładanie do zaopiniowania  radzie rodziców , a następnie do zatwierdzenia 

radzie pedagogicznej projektów, planów pracy szkoły, kierowanie ich realizacją , 
składanie radzie pedagogicznej i radzie rodziców  informacji o działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły oraz ze sprawowanego nadzoru 
pedagogicznego 

8) ustalenie po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej , organizacji pracy szkoły w tym 
zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych 

9) przedkładanie radzie pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji, promocji 
uczniów 

10)  opracowanie i realizowanie planu finansowego szkoły, stosowanie do przepisów 
określających zasady gospodarki finansowej szkół oraz przedstawienie projektu  
do zaopiniowania radzie pedagogicznej i radzie rodziców 

11)  opracowuje arkusz organizacyjny i przedkłada do zatwierdzenia organowi 
prowadzącemu. 

12)  przydzielanie nauczycielom w uzgodnieniu z radą pedagogiczną prac i zajęć 
13)  przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły, 
14)  występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień dla 

nauczycieli  i innych pracowników gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady 
pedagogicznej, 

15)  wstrzymanie wykonania uchwały rady pedagogicznej niezgodnej z przepisami 
prawa 

16)  współpraca z samorządem uczniowskim 
17)  sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach  
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18)  podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenie 
ich do innych klas oraz skreślania z listy uczniów  

19)  organizowanie warunków do prawidłowej realizacji konwencji o prawach dziecka 
oraz umożliwianie uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, 
etnicznej, językowej i religijnej 

20)  zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu 
zawodowym 

21)  realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opiekę nad 
nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie określonych w odrębnych 
przepisach 

22)  załatwianie spraw osobowych pracowników szkoły 
23)  określanie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie  

z przepisami Kodeksu Pracy po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków 
24)  współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w szkole 

 w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, a w szczególności: 
 

a. zasięganie opinii w sprawie organizacji szkoły 

b. ustalanie regulaminów pracy, premiowania, nagradzania pracowników oraz 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

c. ustalanie planów urlopów pracowników z wyjątkiem nauczycieli dla których wymiar 
i termin wykorzystania urlopu określa Karta Nauczyciela 

25) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych zgodnie 
 z ustalonym regulaminem 

26) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego  
w szkole porządku oraz dbałość o czystość i estetykę 

27) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły 
28) organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny 
29) współdziałanie z organem prowadzącym szkołę 
30) organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkoły  
31) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz 

prawidłowego wykorzystania druków szkolnych 
32)  organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac 

konserwacyjno-remontowych po przerwie, która trwa ponad 2 tygodnie 
33)  organizowanie okresowych inwentarzy majątku szkolnego 
34)  podawanie do publicznej wiadomości informacji o zestawie programów nauczania  

i szkolnym zestawie podręczników w terminie do 15 czerwca każdego roku. Szkolny 
zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy 
lata szkolne. W tym czasie zmiany w zestawie mogą być wprowadzone  
w uzasadnionych przypadkach przez radę pedagogiczną na wniosek nauczyciela 
lub radę rodziców wyłącznie z początkiem roku szkolnego. 

35)  podejmowanie działań umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na  terenie 
szkoły 

36)  określenie wzoru jednolitego stroju w porozumieniu z radą rodziców 

37)  zabezpieczenie programów internetowych przed niepożądanymi treściami 

38)  dyrektor szkoły 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,                                                                                    
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39)  W przypadku nieobecności dyrektora w szkole jego obowiązki pełni upoważniony 
przez dyrektora jego zastępca, a w razie konieczności członek rady pedagogicznej.                                                                                  

40) Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną określa szczegółowe warunki                                
realizacji projektu edukacyjnego. 
 
2. Rada pedagogiczna 
 
Radę pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum. 
Przewodniczącym rady jest dyrektor, który przygotowuje i prowadzi zebrania, oraz 
odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku obrad. 
 
 

2.1 Do kompetencji rady pedagogicznej należy: 
 
1) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów 
2) zatwierdzenie planu pracy szkoły, 
3) podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych                   

w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców 
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły 
5) podejmowanie uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów 
6) opracowanie szczegółowych zasad oceniania oraz ustalenie kryteriów ocen                       

z zachowania, po zasięgnięciu opinii rady rodziców   i samorządu uczniowskiego 
7) Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców podejmuje uchwałę,                    

w której ustala zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników 
8) opracowanie programu wychowawczego szkoły po zasięgnięciu opinii rady rodziców 

i samorządu uczniowskiego 
9) opracowanie programu profilaktyki po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu 

uczniowskiego. 
 
 
 
 
2.2  Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
 
1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych 
2) projekt planu finansowego szkoły 
3) wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień 
4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

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

 
2.3 Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów  
      w obecności co najmniej połowy jej członków. 
 
2.4 Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 
 
2.5 Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 
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2.6 W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym 
      osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady 
      pedagogicznej. 
 
2.7 Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu gimnazjum lub jego zmian  
      i  przedstawia do zaopiniowania samorządowi uczniowskiemu i radzie rodziców. 
 
2.8 Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego 
      o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora gimnazjum lub innego stanowiska 
      kierowniczego. 
 
 
 
 

3. Rada Rodziców. 
 
1) w szkole działa rada rodziców, którą prezentuje ogół rodziców uczniów 
2) w skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych 

wybranych przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału (wybory 
przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym) 

3) rada rodziców uchwala regulamin swej działalności, wewnętrzną strukturę i tryb 
pracy 

4) rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły z wnioskami 
i opiniami we wszystkich sprawach szkoły 

5) 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 

6) rada rodziców wyraża swoją opinię po zawiadomieniu o dokonanej ocenie dorobku 
zawodowego nauczyciela. 

7) do kompetencji rady rodziców należy: uchwalanie w porozumieniu z radą 
pedagogiczną programu wychowawczego, programu profilaktyki, programu rozwoju 
szkoły, opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia 
lub wychowania szkoły, projektu planu finansowego składanego przez dyrektora 
szkoły oraz szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu 
podręczników; 

 
 

4. Samorząd Uczniowski. 
 
 
1) Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Pińczowie, 

terenem działalności samorządu są klasy, gdzie ich działalnością kierują rady 
klasowe i wychowawca. Organy samorządu są reprezentantami ogółu uczniów. 

2) Reprezentantem i koordynatorem prac rad klasowych jest Rada  Samorządu 
Uczniowskiego. Opiekuna samorządu uczniowskiego wybiera Rada Samorządu 
Uczniowskiego w porozumieniu  z dyrekcją szkoły. 

3) Szkolna Rada Samorządu Uczniowskiego wybierana jest w wyborach pośrednich 
odbywających się corocznie spośród kandydatów ze wszystkich klas. 
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4) Rada Samorządu Uczniowskiego raz na rok składa sprawozdanie przed dyrektorem, 
radą pedagogiczną i społecznością szkolną z realizacji zadań zawartych w planie 
pracy. 

5) Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły 
6) Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz 

dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności 
dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak: 

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

i stawianymi wymaganiami 
b. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania 
własnych zainteresowań 

c. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej 
d. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi                 
w porozumieniu z dyrektorem 

e. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu 
 
 

ORGANIZACJA  GIMNAZJUM 

 
§ 4 

 
Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział złożony z uczniów, 
którzy  w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym  uczą się wszystkich 
przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania. 
 

1. Zajęcia z informatyki, języków obcych i wychowania fizycznego mogą odbywać się  
z podziałem na grupy.  

2. podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki  
w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. 

3. w przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy na 
zajęciach ,o których mowa jest w pkt. 3 można dokonać za zgodą organu 
prowadzącego szkołę 

4. zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 
uczniów. 

5. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym gimnazjum powinna wynosić od 15 do 20, 
w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. 

6. Podstawową formą pracy gimnazjum jest system klasowo – lekcyjny,   godzina 
lekcyjna trwa 45 minut. 

7. Przerwy międzylekcyjne mogą trwać od 5 do 25 minut. Decyzję w tej sprawie   
podejmuje dyrektor gimnazjum. 

 
 

§ 5 
 

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 
określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem 
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szkolnego planu nauczania , o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów 
nauczania do 30 kwietnia każdego roku . Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ 
nadzorujący szkołę do 30 maja danego roku. 
 
1. 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. 

 
2. 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 dodatkowych zajęć 
edukacyjnych. 

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

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

 
4. Dyrektor szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum, 

ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych – obowiązkowych, 
nadobowiązkowych w tym wynikających z potrzeby wprowadzania eksperymentów  
i innowacji z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

 
 

§ 6 
 
1. Gimnazjum umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie                  

o systemie   oświaty jest  szkołą publiczną. 
 

2. Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania 
 
3. Przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie z urzędu, jak również uczniów 

zamieszkałych poza jej obwodem, na prośbę rodziców dzieci. 
4. Uczeń z poza obwodu szkoły powinien spełniać następujące kryteria: 

 co najmniej poprawna ocena zachowania 

 co najmniej oceny dostateczne z języka polskiego i matematyki 

 przynajmniej 40% (16p.) punktów uzyskanych z egzaminu zewnętrznego                  
w klasie szóstej szkoły podstawowej 
 

5. Przyjęcie ucznia z poza obwodu szkoły odbywać się będzie na podstawie 
wypełnionego podania /kwestionariusza/ podpisanego przez kandydata i jego 
rodzica. 

 
6.  Podział oddziałów na grupy lub tworzenie grup międzyoddziałowych ustala dyrektor  

gimnazjum na podstawie odrębnych przepisów. 
 
7. O podziale nowo przyjętych uczniów na oddziały decyduje komisja rekrutacyjna 

powołana przez dyrektora szkoły spośród członków rady pedagogicznej, 
stanowiących wychowawców  klas  pierwszych. 
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8.  Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych 
przepisach. 

 
9. Realizuje podstawy programowe ustalone dla gimnazjum. 
 
10.  Zapewnienia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną. 
 
11. Nauka w gimnazjum trwa 3 lata i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia 

gimnazjum. 
 
12. Warunkiem ukończenia szkoły jest przystąpienie do egzaminu  zewnętrznego 

ustalonego według odrębnych przepisów.  
 

 
 

§ 7 
 
Do klasy programowo wyższej 3- letniego gimnazjum przyjmuje się ucznia na 
podstawie: 
 
1.  Świadectwa ukończenia klasy niższej w publicznym i niepublicznym gimnazjum                        

o uprawnieniu szkoły publicznej tego samego typu. 
 

2. W trakcie roku szkolnego  na podstawie odpisu  semestralnych  ocen wydanych  
przez szkołę,  z której uczeń odszedł. 

 
3. Pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na zasadach 

określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania  
i promowania uczniów w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy bezpośrednio 
wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia zmieniającego typ 
szkoły. 

 
4. Przyjmowania do gimnazjum ucznia, który spełniał obowiązek szkolny poza szkołą 

na pisemną prośbę rodziców. 
 
5. Świadectwa wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego 

wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy (na podstawie sumy lat nauki 
szkolnej ucznia). 

 
 

§ 8 
 

1. Kształcenie  i wychowanie w gimnazjum służy rozwijaniu u młodzieży poczucia 
odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 
kulturalnego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. 
Odbywa się  to między innymi poprzez wspieranie przedsięwzięć w zakresie 
edukacji patriotycznej   i obywatelskiej dzieci i młodzieży przy uwzględnieniu  
w szczególności pomocy w poznawaniu  miejsc pamięci narodowej. 
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2. Prowadzi i organizuje pracę dydaktyczną i wychowawczą zgodnie z indywidualnymi  
potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi i propozycjami uczniów. 

 
3. Zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju. 
 
4. Przygotowuje ucznia do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich                   

w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności 
wzorując się na uniwersalnych zasadach etyki, respektując postanowienia 
Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka. 

 
5. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny, uznając prawo rodziców do 

religijnego wychowania dzieci, organizuje naukę religii i etyki. 
 
6. Dostosowuje treści metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów, umożliwia korzystanie z opieki psychologicznej  
i pedagogicznej. 

 
7. Utrzymuje bezpieczne i higieniczne warunki wychowania, nauki i opieki. 
 
8. Zapewnia dostęp i bezpieczne korzystanie z Internetu poprzez wyposażenie 

szkolnych komputerów w programy blokujące treści, które mogłyby mieć szkodliwy 
wpływ na rozwój uczniów. 

 
9. Upowszechnia wiedzę ekologiczną  wśród dzieci i młodzieży i kształtuje właściwe 

 postawy wobec problemów ochrony środowiska. 
 
10. Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej               

a w szczególności naukę języka ojczystego oraz własnej historii i kultury. 
 
11. Umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia. 
 
12. Zapewnia pobieranie nauki dzieciom niepełnosprawnym i niedostosowanym 

społecznie zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz 
predyspozycjami fizycznymi. 

 
13. Ogólne zadania i możliwości szkoły zawarte są w Misji Gimnazjum Nr 1  

w Pińczowie. 
 
 

§ 9 
 

 
1. Gimnazjum w miarę posiadanych możliwości organizuje zajęcia pozalekcyjne oraz 

wprowadza przedmioty nadobowiązkowe. 
 

2. Dla uczniów mających trudności w nauce i uczniów z zaburzeniami rozwojowymi 
mogą być   organizowane zajęcia wyrównawcze i korekcyjne. 

 
3. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w nauce mogą być kierowani do placówek 

specjalistycznych organizujących zajęcia terapeutyczne, wyrównawcze i korekcyjne. 
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4. Dla uczniów z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku zasady udzielania 

opieki i pomocy z udziałem nauczycieli, rodziców i uczniów określane są 
indywidualnie dla każdego ucznia. 

 
5. Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie dyrektor gimnazjum  

 z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów oraz możliwości 
organizacyjnych szkoły. 

 
                                            

§  10 
 
  W szkole funkcjonuje świetlica szkolna i stołówka szkolna. Zasady korzystania ze 
świetlicy i stołówki ustala dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą rodziców. 

10.1 Świetlica szkolna 

 
1. Świetlica zorganizowana  jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać  

w gimnazjum ze  względu na organizację  dojazdu do szkoły. 
 

2. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną placówką wychowawczo – opiekuńczą 
działającą w ramach szkoły. 

 
3. Nauczyciele , wychowawcy świetlicy sprawują opiekę nad  dziećmi powierzonymi 

ich opiece  w godzinach pracy świetlicy i podczas dowozów do i ze szkoły. 
 
4. Świetlica realizuje zadania: 
         a/   opiekuńcze. 
         b/   wychowawcze. 
         c/   dydaktyczne (pomoc w zadaniach domowych, rozwijanie zainteresowań). 
 
5.  Nauczyciele świetlicy stale współpracują z pedagogiem szkolnym oraz  

z wychowawcami klas  I – III. 
 

6. Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne. 
 
7.  Dokumentację działalności świetlicy stanowią: dzienniki zajęć, plany pracy, 

prowadzenie dokumentacji  finansowej związanej ze zbieraniem pieniędzy na 
obiady. 

 
8.  Pracownicy świetlicy ustalają regulamin świetlicy. 
 

10.2 Stołówka szkolna 

 
1. Stołówka szkolna zorganizowana jest dla uczniów  gimnazjum, szkoły podstawowej 

i pracowników szkół  służy do wydawania obiadów. 
 

2. W czasie wydawania obiadów kontrolę nad dziećmi sprawują  nauczyciele  
i wychowawcy  świetlicy. 
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3. Zgłaszanie i opłaty za obiady przyjmuje wychowawca świetlicy. 
 
4. Wszelki nadzór związany ze stołówką szkolną i kuchnią sprawuje dyrektor szkoły. 
 
5. Pracownicy stołówki   ustalają regulamin stołówki szkolnej. 
 
 

§ 11 
 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie gimnazjum pełnione są 
dyżury nauczycielskie. 

 
2. Podczas zajęć poza terenem gimnazjum i na czas trwania wycieczek nauczyciele  

organizatorzy korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasady 
odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich dzieci. 
 

3. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych odpowiada osoba 
prowadząca te zajęcia. 
 
 

§ 12 
 

1. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu  
z nauczycieli, zwanemu wychowawcą. W szczególnych przypadkach dyrektor 
gimnazjum może powierzyć  obowiązki wychowawcy klasy dwóm nauczycielom. 

 
2. Funkcję wychowawcy dyrektor gimnazjum powierza nauczycielowi, który – jeśli nie 

zajdą szczególne okoliczności – prowadzi oddział w całym cyklu nauczania. 
 
3. Rodzice uczniów każdego oddziału, mogą wystąpić do dyrektora gimnazjum  

z wnioskiem o zmianę wychowawcy. Wniosek na piśmie wraz z uzasadnieniem, 
powinien być podpisany  przez 2/3 rodziców danego oddziału. Dyrektor gimnazjum 
jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego 
 i poinformowania zainteresowanych o zajętym stanowisku w terminie 30 dni                  
od otrzymania wniosku. 

 
 
 

§ 13 
 

Biblioteka szkolna 
 

13.1 Organizacja biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza zgodnie  
z potrzebami szkoły, w szczególności z uwzględnieniem zadań w zakresie: 

 
1. udostępniania książek i innych źródeł informacji 
2. tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną 
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3. rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania  
i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się 

4. organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową  
i społeczną 

 
13.2 Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami , nauczycielami i 

rodzicami 
 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną. Służy realizacji potrzeb  
 i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, 
doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowania wiedzy 
pedagogicznej wśród rodziców. 

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

rodzice. 
 

3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie 
z  organizacją roku szkolnego. 

 
 

4. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki     
przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawianie przez 
nauczycieli określonych usług biblioteki określa regulamin biblioteki 

 
13.3. Zadania biblioteki to: 
 
1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych. 
 
2. Obsługa użytkowników poprzez udostępnienie zbiorów oraz prowadzenie 

działalności  informacyjnej. 
 
3. Zaspakajanie zgłoszonych przez użytkowników (uczniów i nauczycieli) potrzeb  

 czytelniczych i informacyjnych. 
 
4. Podejmowanie – zgodnie z obowiązującymi w szkole programami i planami 

nauczania – różnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, 
wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania. 

 
5. Przysposobienie uczniów do samokształcenia, działania na rzecz przygotowania 

uczniów do  korzystania z różnych, źródeł informacji. 
 
6. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, kształtowanie 

ich kultury czytelniczej, zaspakajanie potrzeb kulturalno – rekreacyjnych. 
 
7. Pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych  

w szkole. 
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13.4. Zbiory: 
 

1. Biblioteka gromadzi materiały biblioteczne przeznaczone do rozpowszechniania, 
które służą   wypełnianiu zadań biblioteki. 

 
2. Nauczyciel bibliotekarz prowadzi politykę gromadzenia zbiorów biblioteki kierując 

się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole 
programów i oferty rynkowej, możliwościami finansowymi. 

 
13.5. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza 
 
1. praca pedagogiczna 

 
a. udostępnia zbiory zgodnie z regulaminem biblioteki, 
b. prowadzi działalność informacyjną i udziela porad. 
c. prowadzi różne formy upowszechniania czytelnictwa. 
d.  bierze udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej – zgodnie                          

z  obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania. 
e. bierze udział  w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły poprzez 

współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami 
uczniów, bibliotekami   i  innymi instytucjami pozaszkolnymi.   

  
2. prace organizacyjno-techniczne 

 
a. gromadzenie wzorów pism, druków i arkuszy, 
b. ewidencje i opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
c. selekcje zbiorów, 
d. prowadzenie warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny, prowadzenie 

katalogów), 
e. prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy biblioteki, 
f. sporządzanie projektów rocznych planów pracy biblioteki, 
g. sporządzanie projektów budżetu biblioteki. 

 
 
3.  Nauczyciel bibliotekarz realizując swoje zadania, w szczególności: 
 

1) gromadzi zgodnie z potrzebami czytelników, zbiory biblioteki, dokonując ich 
ewidencji oraz opracowania bibliotecznego, 

2) gromadzi czasopisma popularnonaukowe, pedagogiczne, środki audiowizualne, 
3) udostępnia zbiory biblioteki  w formie wypożyczeń indywidualnych oraz 

wypożyczeń do  pracowni przedmiotowych, 
4)  rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze uczniów związane z nauka i                                         

z indywidualnymi  zainteresowaniami, 
5) udziela informacji bibliotecznych i tekstowych, informuje o nowych nabytkach lub 

książkach szczególnie wartościowych, 
6) udziela pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktycznej, 
7) przeprowadza analizy stanu czytelnictwa, 
8) opracowuje roczne plany biblioteki uwzględniając wnioski nauczycieli, 

wychowawców i zespołów samokształceniowych, 
9) systematycznie zabezpiecza zbiory przed zbyt szybkim zużyciem, 
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10) dokonuje selekcji materiałów zbędnych lub zniszczonych prowadząc 
odpowiednią dokumentację, 

11) współuczestniczy w realizacji zajęć dydaktycznych szkoły. 
 
 

UCZNIOWIE 

 

§ 14 
 

 

1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie mieszkający w jej obwodzie, którzy ukończyli   
szkołę podstawową z wyłączeniem uczniów, którzy zostali przyjęci do innych szkół .  

2. Na wniosek rodziców i po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej dyrektor gimnazjum może: 
a.    zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza gimnazjum, 
b. odroczyć obowiązek szkolny ze względu na długotrwałą chorobę.   

3. W uzasadnionych przypadkach do gimnazjum mogą uczęszczać uczniowie 
mieszkający poza jej obwodem na pisemną prośbę rodziców – prawnych 
opiekunów.  

4. Prawa i obowiązki ucznia zawarte są w Kodeksie Ucznia. 
 
 
                                                               § 15 

 

 

Prawa i obowiązki ucznia. 
 
 

Uczeń ma prawo do:  . 
 
1) Zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów na lekcjach   

wprowadzających oraz w bibliotece szkolnej. 
 
2) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy  

umysłowej. 
 
3) Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania. 
 
4) Opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa pobytu w szkole, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz 
ochronę i poszanowanie godności. 

 
5) Swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły,              

a także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra innych osób. 
 
6) Korzystania z doraźnej pomocy materialne. 
 
7) Sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych 

kryteriów, zgodnych ze szkolnym systemem oceniania. 
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8) Powiadamiania go w terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości,                

z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 
 
9) Rozwijaniu swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych                              

i  pozalekcyjnych. 
 
10)  Odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych 

 i ferii. 
 
11)  Uzyskania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przypadku trudności  

w nauce, na zasadach określonych w regulaminie szkoły. 
 
12)  Korzystania  z pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych gimnazjum. 
 
13)  Korzystania w uzasadnionych przypadkach z telefonu dostępnego w sekretariacie 

szkoły. 
 
14)  Uczeń może korzystać z telefonu komórkowego tylko w czasie przerw między 

lekcjami lub po zakończeniu zajęć. 
 
15)  Korzystania z opieki zdrowotnej działającej na terenie szkoły, na warunkach 

określonych  odrębnymi przepisami. 
 
16)   Korzystania z poradnictwa i terapii pedagogicznej oraz psychologicznej. 
 
17)  Uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, 

sportowych i rozrywkowych na terenie gimnazjum. 
 
18)  Wpływania na życie gimnazjum poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania 

się w organizacjach działających na terenie szkoły. 
 
19) Prawo odwołania się od oceny z poszczególnych przedmiotów w sytuacjach i na 

zasadach określonych  w szkolnym systemie oceniania. 
 
20) Uczeń ma prawo odwołać się od decyzji rady pedagogicznej i dyrektora  

dotyczącego przeniesienia go do innej szkoły za  pośrednictwem Rady Samorządu 
Uczniowskiego i wychowawcy. 

 
21) Uczeń ma prawo do wyjaśnień swojego zachowania niezgodnego z Kodeksem 

Ucznia Gimnazjum nr 1. 
 
22) Od kar uczeń może się odwołać za pośrednictwem Rady Samorządu 

Uczniowskiego, rady Samorządu klasowego i wychowawcy klasy w ciągu tygodnia 
od nałożenia kary. 

 
23) Wykonanie kary może zostać zawieszone, gdy uczeń uzyska pisemne poręczenie 

RSU, RSK i wychowawcy, bądź organizacji młodzieżowej na okres próbny  do 6 
miesięcy.  
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 Uczeń ma obowiązek: 
 

1) Dbać o honor, tradycje szkoły i godnie ją reprezentować 
 

2) Uczyć się systematycznie i rozwijając swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć 
 w zajęciach lekcyjnych, życiu gimnazjum, regularnie uczęszczać na lekcje i nie 
spóźniać się na nie. 

 
3) Usprawiedliwiać w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych. 
 

4) Bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 
elektronicznych.  .  

 
5) Godnie reprezentować szkołę na zewnątrz. 

 
6) Starać się uzyskiwać jak najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu. 

 
7) Odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz swoich 

kolegów. 
 

8) Dbać o kulturę słowa w gimnazjum i poza nim. 
 

9) Chronić własne i cudze życie i zdrowie. 
 

10) Dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych. 
 

11)  Za szkody wyrządzone przez uczniów w mieniu szkolnym odpowiadają rodzice. 
 

12)  Złożyć zażalenie na kolegę- ucznia,  pracownika niepedagogicznego szkoły, 
nauczyciela w przypadku naruszenia praw ucznia  bezpośrednio do dyrektora 
szkoły, opiekuna samorządu   uczniowskiego, pedagoga szkolnego oraz uczniów 
będących przedstawicielami Rzeczników  Praw Ucznia. 

 
13) Przestrzegać zasad higieny osobistej i estetyki ubioru. 

 
14)  Nosić jednolity strój wybrany dla szkoły. Sytuacje, w których przebywanie ucznia 

na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju, określa 
dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczna i radą rodziców.( biało-czarny lub 
biało-granatowy strój na ważnych uroczystościach szkolnych i państwowych) 

 
15)  Chodzić po szkole w obuwiu miękkim. 

 
 

§ 16 
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ZASADY  PRZYZNAWANIA  NAGRÓD WYRÓŻNIEŃ  I KAR 
 

 

I   Nagrody i wyróżnienia: 
 
1. Uczeń gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za : 

         - bardzo dobre wyniki w nauce i co najmniej bardzo dobre zachowanie 
            na terenie szkoły i poza nią 
         - postawę zgodną z dobrem społeczności szkolnej 
         - wybitne osiągnięcia w nauce , działalność kulturalną i sportową 
         - bohaterską postawę w sytuacjach zagrożenia życia  

 
2. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek : wychowawcy klasy, samorządu 

uczniowskiego, rady rodziców oraz opiekunów organizacji szkolnych. 
 
3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów klas I - III : 
 
a. Pochwała dyrektora szkoły na forum klasy 
b.  Pochwała dyrektora szkoły i podziękowania na apelu wychowawczym przed całą 

społecznością szkolną. Pochwałę otrzymują uczniowie, którzy w danym semestrze 
osiągnęli sukcesy w nauce, działalności kulturalnej i sportowej. Podziękowania 
składane są uczniom za udział w akcjach charytatywnych. 

c. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe 
d. Uczniowie klas I i II, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem nagrodzeni 

zostaną dyplomem, a uczniowie klas III – nagrodą książkową. 
e. Uczniowie mający inne osiągnięcia mają możliwość otrzymania nagród rzeczowych 

lub dyplomów. 
f.  Po zakończeniu każdego roku szkolnego uczniowie klas I i II (po jednym z każdego 

poziomu), którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen otrzymują tytuł „Super ucznia”. 
g.  Uczniowie, którzy ukończyli III klasę gimnazjum  i przez cały okres nauki uzyskiwali 

świadectwo z wyróżnieniem otrzymują tytuł „Prymusa Gimnazjum nr 1 w Pińczowie 
oraz wpis do „Złotej księgi uczniów”. 

h. Jeżeli uczeń kl. III nie uzyskał świadectwa z wyróżnieniem, ale ma inne znaczące 
osiągnięcia  może otrzymać nagrodę książkową  lub inną. 

4. List pochwalny otrzymują rodzice ucznia klasy III, który otrzymuje świadectwo  
z wyróżnieniem i tytuł Prymusa Gimnazjum 
 
 

 II  Kary: 
 
1. Ustala się następujące rodzaje kar: 
a. upomnienie ucznia przez wychowawcę na forum klasy, 
b.  nagana dla ucznia udzielona  przez dyrektora szkoły na forum klasy, 
c. zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych na czas określony, 
d. naprawienie wyrządzonej szkody bądź pokrycie kosztów naprawy 
e. przeniesienie ucznia do równoległej klasy (na czas określony, decyzją zespołu 

wychowawczego, po zakończeniu kary uczeń nie może pozostać w klasie ,w której 
odbywał karę) 
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f. jeżeli przewidziane kary są nieskuteczne dyrektor może wystąpić do kuratora 
oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły 

 
2. System punktowy obowiązujący przy ustalaniu ocen z zachowania  obliguje do 
udzielenia uczniowi upomnienia bądź nagany.  

 
   Jeśli uczeń zgromadził: 

 50 punktów ujemnych otrzymuje upomnienie wychowawcy, 
 100 punktów ujemnych otrzymuje naganę dyrektora na forum klasy,, 
180 punktów ujemnych  zostaje przeniesiony do równoległej klasy decyzją 
zespołu wychowawczego 

3. Upomnienia i nagany udzielane są na wniosek wychowawcy klasy. 
 
4. Zakaz uczestnictwa w imprezach szkolnych spowodowany jest nagannym 

zachowaniem na dyskotekach lub wycieczkach tj. piciem alkoholu, paleniem tytoniu, 
bójkami, wulgaryzmami, niewłaściwym zachowaniem wobec opiekunów i 
pracowników obsługi. 

5.  Akty wandalizmu, niszczenie mienia szkoły powoduje konsekwencje w postaci kar  
z punktu c i d. 

 
6. W przypadku naruszenia przez ucznia regulaminu szkoły (pobicia, kradzież, wejście 

w konflikt z prawem), dyrektor szkoły podejmuje decyzję o karnym przeniesieniu 
ucznia do równoległej klasy na określony czas z pominięciem gradacji kar  
z punktów: a – d. W przypadku braku poprawy zachowania lub powtórzenia 
niewłaściwego zachowania dyrektor podejmuje decyzję o przeniesieniu ucznia do 
innej szkoły. 

 
7. Wniosek o przeniesienie ucznia do innej szkoły kieruje, do kuratora oświaty, dyrektor 

na podstawie uchwały rady pedagogicznej. 
 
8. Powodem wnioskowania o przeniesienie ucznia i skreślenie go z listy uczniów może 

być poważne naruszenie zasad i norm zachowania i współżycia społecznego,  
a  w szczególności: 

 picie alkoholu i przebywanie pod jego wpływem na terenie szkoły oraz na 
imprezach i wycieczkach organizowanych przez szkołę,  

 posiadanie, rozprowadzanie czy używanie substancji psychoaktywnych,  

 stwarzanie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa innych lub swojego, 

  stosowanie agresji i przemocy w stosunku do uczniów lub nauczycieli.  
 
9. Uczeń, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób, jest 

zobowiązany do ich przeproszenia i zadośćuczynienia.  
 
10. Uczeń, którego postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób lub 

szkoły zobowiązany jest do pokrycia w całości lub w części wyrządzonej szkody. 
Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor.  

 
11. Kary z punktów: a – f wpisywane są przez wychowawcę do dziennika lekcyjnego. 
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12. O karach z punktów: b – f rodzice ucznia będą informowani pisemnie przez 
wychowawcę klasy  w ciągu 7 dni od nałożenia kary.  
        

III  Procedury odwoławcze od kar: 
 

1. Od wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem: 
     - wychowawcy klasy 
     - Rady Samorządu Uczniowskiego 
     - samorządu klasowego 

 
2. Odwołując się , uczeń ma obowiązek w ciągu siedmiu dni  - od dnia  

poinformowania go o karze – przedstawić na piśmie wyjaśnienia   bądź nowe 
okoliczności, które ewentualnie mogą wpłynąć na zmianę  lub złagodzenie kary. 

 
3. Podanie rozpatruje komisja odwoławcza w składzie: wychowawca klasy, pedagog 

szkolny, przedstawiciel dyrekcji, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego oraz 
nauczyciel wskazany przez dyrekcję, nie uczący w danej klasie. Komisja liczy 
nieparzystą liczbę członków. O decyzji  komisji uczeń zostaje poinformowany przez 
przedstawiciela dyrekcji po zakończeniu obrad. Obrady komisji są tajne. 

 
 
 

NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY  SZKOŁY 

 
§ 17 

 
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz innych pracowników administracyjnych                  

i pracowników obsługi. Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników 
określają odrębne przepisy. 

 
2. Zakres czynności pracowników administracji i obsługi określa dyrektor szkoły. 
 
3. Dyrektor szkoły może tworzyć za zgodą organu prowadzącego stanowisko 

wicedyrektora (co najmniej 12 oddziałów) lub inne stanowiska kierownicze. 
 
4. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

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

 
5. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych          

zobowiązany jest do kierowania się dobrem uczniów jako wartością nadrzędną. 
 
6. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta 

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks Karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z póź. 
zm.). Organ prowadzący szkoły i dyrektor szkoły są obowiązane z urzędu 
występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla niego uprawnienia zostaną 
naruszone. 
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7. Nauczyciele prowadzący zajęcia z danego przedmiotu tworzą zespół, którego 
zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego 
oddziału oraz jego   modyfikowanie w miarę potrzeb. 

 
8. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne 

zespoły problemowo – zadaniowe. 
 
9. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek 

zespołu. 
 
10.  Zadania zespołu obejmują: 

a) Zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 
programów nauczania. 

b) Korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych. 
c) Wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu 

badania wyników nauczania. 
 
 

§ 18 
 
 
1. Nauczyciel w swoich zadaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 

obowiązek kierowania się dobrem ucznia, troską o ich zdrowie, a także szanowania 
godności  osobistej ucznia. 

 
2. Rzetelnie realizuje podstawowe funkcje szkoły: dydaktyczną, opiekuńczą  

 i wychowawczą . 
 
3. Dąży do pełnego rozwoju osobowościowego własnego i ucznia. 
 
4. Kształci i wychowuje młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczpospolitej Polskiej w duchu humanizmu, tolerancji, wolności i sumienia 
sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy. 

 
5. Dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi rożnych narodów i światopoglądów. 
 
6. Rozpoznaje poziom i postępy ucznia w opanowaniu wiadomości i umiejętności               

w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz 
formułowaniu oceny zgodnie   z zasadami oceniania. 

 
7. Spełnia wymogi zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 
 
8. Kwalifikuje uczniów na zajęcia wyrównawcze. 
 
9. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej  obniżyć wymagania edukacyjne   w stosunku do ucznia, u którego 
stwierdzono specyficzne  trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe 
uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym. 
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10. Dba o wyniki nauczania. 
 
11. Motywuje uczniów do udziału w konkursach. 
 
12. Każdy nauczyciel ma obowiązek do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły,  

w codziennym tworzeniu prawdziwie humanistycznych wartości, propagowaniu 
 i umacnianiu dorobku placówki. 

 
13. Zachowuje w tajemnicy wszystkie informacje, których publiczne ujawnienie mogłoby 

naruszać dobro ucznia. 
 
14. Zobowiązany jest do przestrzegania przepisów oświatowych.  
 
 
 

§ 19 
 
 
1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca, powołany przez dyrektora szkoły. 
 
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest aby 

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 
 
3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do 

wieku  uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 
 
4. Nauczyciel – wychowawca realizuje następujące zadania: 
 

a) tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 
przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie 

 
b) inspiruje i wspomaga działania zespołowe ucznia 

 
c) podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej 
 

d) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka 
 

e) planuje i organizuje wspólnie z rodzicami i uczniami: 
 

 różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół 
uczniowski 

 ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy 

 współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale) uwzględniając  
z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także 
wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka 

f) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

 poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci 

 współdziałanie z rodzicami tzn. okazywanie im pomocy w ich działaniach 
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 włączanie ich w sprawy klasy i szkoły 
 
g) informuje rodziców o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu na 

wywiadówkach, zebraniach  oraz na spotkaniach indywidualnych. 
 
h) odpowiednio współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami, którzy 

świadczą kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, a także 
zainteresowań  i szczególnych uzdolnień uczniów. 

 
i) wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące oddziału   

w szczególności prowadzi dokumentację przebiegu nauczania i opieki nad 
uczniami. 

 
 

 

§ 20 
 

 
1. W szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną organizuje pedagog szkolny. 
 

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga szkolnego określają odrębne 
przepisy. 

Dyrektor szkoły, w której nie zatrudnia się pedagoga szkolnego, może powierzyć 
wybranym nauczycielom wykonania zadań, o których mowa w pkt. 3. 

Do zadań pedagoga szkolnego należy: 
  
A.  W zakresie zadań ogólnowychowawczych: 
 

a. dokonuje okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole, 
b.  dba o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, 
c.  udziela pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego 

kształcenia, 
d.  koordynuje prace zespołu dokonującego badania dojrzałości szkolnej dzieci, 
e. udziela rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w  

wychowaniu własnych dzieci, 
f.  uczestniczy w opracowywaniu planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły. 

 
B.  W zakresie profilaktyki wychowawczej: 
 

a. rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji 
procesu dydaktyczno – wychowawczego, 

b.  uczestniczy w opracowaniu wniosków dotyczących uczniów wymagających 
szczególnej opieki i pomocy wychowawczej, 

c. rozpoznaje  różne sposoby spędzania czasu wolnego przez uczniów 
wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej, 

d. stwarza uczniom wymagającym szczególnej pomocy wychowawczej                          
w organizowaniu różnorodnych,  zorganizowanych formach zajęć pozalekcyjnych 
 i  pozaszkolnych, 

e. udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami 
sprawiającymi trudności wychowawcze, 
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f. współpracuje z organizacjami młodzieżowymi w zakresie wspólnego 
oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy 
wychowawczej. 

 
C.  W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno – psychologicznej. 
 

a. udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających 
się na tle niepowodzeń szkolnych, 

b. udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności  spowodowanych konfliktami    
rodzinnymi, 

c. udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach 
rówieśniczych i środowiskowych, 

d. przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży. 
 
D. W zakresie pomocy materialnej. 
 

a. organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym i osieroconym,  
 z rodzin  zagrożonych patologią, z rodzin wielodzietnych  mającym szczególne 
trudności materialne, niepełnosprawnym,   przewlekle chorym itp. 

b. dba o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudną 
sytuację materialną 

 
 

4)  Pedagog szkolny w szczególności: 
 

a. rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi w ścisłej 
współpracy z wychowawcami klas, 

b. udziela pomocy uczniom w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia, 
c. organizuje opiekę i pomoc materialną dla uczniów opuszczonych i zaniedbanych, 
d. wnioskuje o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do 

placówek opieki społecznej i właściwych kompetencyjne organizacji 
pozarządowych, 

e. kontroluje realizację obowiązku szkolnego, 
f. w uzasadnionych przypadkach ma prawo w porozumieniu z dyrektorem szkoły 

występować z wnioskiem do sądu rodzinnego i opiekuńczego oraz 
reprezentowaniu gimnazjum przed tym sądem oraz współpracy z kuratorem 
sądowym. 

Pedagog szkolny powinien zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przez      
szkołę lub placówkę postanowień konwencji o prawach dziecka. 

 
2. W szkole można zatrudnić psychologa: 

 
1) Kwalifikacje do zajmowania stanowiska psychologa określają odrębne przepisy. 
 
2) Do zadań psychologa należy w szczególności: 

 
a. badanie diagnostyczne zgłoszonych dzieci 
b. prowadzenie bądź organizowanie różnego rodzaju form terapii psychologicznej 

dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 
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c. prowadzenie doradztwa psychologicznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców 
d. współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i rodzicami                               

w minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganiu zaburzeniom 
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku 
szkolnym i pozaszkolnym ucznia 

e. wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych 
zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z Programu 
Wychowawczego i Programu Profilaktycznego.  

 
 

§ 21 
 
 

1. Szkoła realizuje cele i zadania w zakresie zapewnienia uczniom 
bezpieczeństwa: 

 
a. sprawuje opiekę nad uczniami zgodnie z wymogami przepisów bezpieczeństwa                 

i ochrony zdrowia 
b. zapewnia opiekę nauczycielską w czasie zajęć szkolnych i pozaszkolnych 

organizowanych przez szkołę 
c. diagnozuje zjawiska agresji i przemocy 
d. współpracuje ze środowiskiem lokalnym w zakresie bezpieczeństwa 
e. reaguje na negatywne oraz zagrażające życiu i zdrowiu sytuacje występujące na 

terenie szkoły 
f. postępuje zgodnie z opracowanymi regulaminami i procedurami wewnątrzszkolnymi 
g.  nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora 

szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa 
lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.  

 

 
2. Działania zapewniające uczniom bezpieczeństwo , ochronę przed przemocą, 
uzależnieniami , demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej 
realizowane są zgodnie z opracowanym programem profilaktyki, którego celem 
jest: 
a. Zapobieganie zachowaniom agresywnym i przemocy w szkole. 

b. Tworzenie dobrych relacji, nacechowanych życzliwością i zaufaniem , między 
nauczycielami  a uczniami oraz wzajemnie między uczniami. 

c. Poznawanie siebie, odkrywanie swoich  mocnych stron,  przełamywanie 
onieśmielenia. 

d. Tworzenie sytuacji do poznawania i rozumienia własnych potrzeb. 
e. Rozpoznawanie uczuć i wyrabianie umiejętności mówienia o nich. 
f. Pokazywanie młodzieży konsekwencji  zachowań i uczenie ich odpowiedzialności 

za swoje postępowanie. 
g.  Promowanie wszelkich przedsięwzięć, które wspomagają   rozwój osobowości 

młodego człowieka. 
h. Przygotowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. 
i. Propagowanie zdrowego stylu życia. 
j. Poznanie szkodliwości środków uzależniających (nikotyna, alkohol, narkotyki). 
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Program profilaktyki uchwalony przez radę pedagogiczną w porozumieniu z radą 
rodziców. 
  
 

§ 22 
 
           
Zadania administracji i obsługi lub pracowników nie będących nauczycielami. 

 

1. Grupę tę stanowią pracownicy administracji i obsługi, którzy podlegają przepisom 
Kodeksu Pracy i innym zarządzeniom dotyczącym tej grupy. 

 
2. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania 

gimnazjum, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy 
zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor gimnazjum. 

 
3. Obowiązkiem pracownika jest: 

a. troska o bezpieczeństwo dzieci poprzez sprawną organizację pracy, 
przestrzeganie przepisów  i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
przeciwpożarowych. 

b.  rzetelne wykonywanie powierzonych mu obowiązków, przestrzeganie regulaminu 
pracy  i ustalonego w szkole porządku. 

c.  natychmiastowe zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości. 
d. poszanowanie mienia szkolnego. 
e.  przestrzeganie zasad współżycia społecznego. 
f. przestrzeganie tajemnicy służbowej. 
 

4. Za szkody wynikłe z niewłaściwego i niestarannego wykonywania obowiązków 
pracownik ponosi odpowiedzialność materialną. 

§ 22 
 
 

WSPÓŁPRACA  Z  RODZICAMI 
 

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka wynikających z ustawowego 
obowiązku szkolnego należy: 

 
a. zapisanie dziecka do gimnazjum do końca czerwca roku kalendarzowego, 

 w którym dziecko kończy szkołę podstawową, 
b. zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne 
c. zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych. 
 
2. Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia  

i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami gimnazjum.  
W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do: 

 
a. kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami, 
b. porad pedagoga i psychologa szkolnego, 
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c.  dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i 
rodziny, 

d.  występowanie z inicjatywami wzbogacającymi życie gimnazjum, 
e. wyrażania opinii dotyczących pracy gimnazjum i poszczególnych nauczycieli 

dyrektorowi gimnazjum oraz kuratorowi oświaty, bezpośrednio lub za 
pośrednictwem swych   reprezentantów, 

f. udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej 
gimnazjum. 

 
3. Szkoła oczekuje od rodziców współpracy w zakresie nauczania, wychowania  

i profilaktyki  w odniesieniu do własnych dzieci i uczniów całej szkoły i wspierania 
szkoły w jej działaniach wychowawczych i opiekuńczych. Kontaktowania się  
z wychowawcą klasy   w celu uzyskania bieżących informacji dotyczących 
zachowania frekwencji i postępów w nauce swojego dziecka, w ramach dni 
otwartych jeden raz w miesiącu. 

 
 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 
 

 

§ 23 
 

Gimnazjum posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny. 
 

§ 24 
 

1) Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 

2) Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają 
odrębne przepisy. 

   
§ 25 

 
  Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: pracowników, uczniów              
i  nauczycieli. 
 
 
 

  
 
Zgodny z obowiązującymi przepisami . Przyjęty na radzie pedagogicznej w dn. 
12.03.2008r. 
 
 
 
Zmiany na podstawie uchwały z dn. 20.10.2008r. 
Zmiany na podstawie uchwały z dn.16.11.2010r. 
Zmiany na podstawie uchwały z dn. 25.05.2011r. 
Zmiany na podstawie uchwały z dn. 30.08.2012r. 
 
 


