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Rozdział I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§1 

 

1. Gimnazjum nosi nazwę: Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki nr 1 w Stryszawie 

2. Gimnazjum jest szkołą publiczną  

 

§ 2 

 

1. Siedzibą Gimnazjum jest budynek nr 400a położony w Stryszawie. 

2. Cykl kształcenia trwa 3 lata. Gimnazjum zapewnia absolwentom wykształcenie  

z możliwością dalszego kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. 

 

§ 3 

 

1. Nazwa Gimnazjum jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęci używany jest skrót 

nazwy Gimnazjum nr 1 w Stryszawie, a na stemplu Gimnazjum nr 1,  

34-205 Stryszawa 400a. 

  

§ 4 

 

1. Organem Prowadzącym Gimnazjum jest Urząd Gminy. 

2. Organem nadzorującym Gimnazjum jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie. 

3. Za zgodą Organu prowadzącego w Gimnazjum mogą być prowadzone: 

 zajęcia pozalekcyjne, 

 świetlica, 

 stołówka szkolna. 

4. W strukturze Gimnazjum funkcjonuje: 

 biblioteka szkolna, 

 pedagog  
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Rozdział II  
CELE I ZADANIA GIMNAZJUM 

 

§ 5 

 

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

z 07 września 1991r. (tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi 

zmianami) oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

2. Szkoła w zakresie nauczania, co stanowi jej zadanie specyficzne, zapewnia uczniom  

w szczególności:  

1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się w mowie i w piśmie 

z wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu,  

2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy w zakresie 

umożliwiającym podjęcie dalszego kształcenia,  

3) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania 

przekazywanych treści,  

4) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności 

(przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych),  

5) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,  

6) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą 

w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi 

i siebie,  

7) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,  

8) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury 

europejskiej i światowej.  

9) wpaja zasady tolerancji wobec różnych przekonań religijnych i światopoglądowych: 

a) Organizacja religii w Gimnazjum odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem MEN 

z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki 

religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 155). 

b) Religia i etyka w gimnazjum są organizowane dla uczniów na życzenie 

ich rodziców. 

c) Gimnazjum ma obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej 

 niż 7 uczniów danej klasy. 

d) Naukę etyki organizuje się w szkole, gdy liczba uczestniczących w tych zajęciach 

wynosi nie mniej niż 3 uczniów. 

e) Jeżeli w Gimnazjum zgłosi się mniej niż 7 osób danego wyznania, to organ 

prowadzący szkołę w porozumieniu z rodzicami i władzami kościoła organizuje 

naukę religii w grupie międzyszkolnej lub poza szkołą, w punkcie katechetycznym, 

ale liczba uczniów nie może być mniejsza niż 3. 

f) Jeżeli w Gimnazjum zgłosi się mniej niż 3 uczniów deklarujących uczestnictwo 

w zajęciach z etyki, wówczas takie zajęcia można zorganizować w grupach 

międzyszkolnych lub poza szkołą.  
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3. W Gimnazjum uczniowie kształcą swoje umiejętności w celu wykorzystania zdobytej 

wiedzy we współczesnym świecie. Szczególnie istotnym zadaniem jest odpowiednie 

przygotowanie uczniów do podjęcia dalszej nauki 

4.  Nauczyciele tworzą uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:  

1) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią 

odpowiedzialności,  

2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu 

widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania  

się językiem ojczystym, przygotowywania do publicznych wystąpień,  

3) efektywnego współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich, 

podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania  

na gruncie zachowania obowiązujących norm,  

4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób,  

5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, 

efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi,  

6) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń  

i nawyków,  

7) rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,  

8) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów  

i problemów społecznych.  

 

§ 6 

 

1. W swojej pracy wychowawczej nauczyciele wspierają rodziców w realizacji ich zadań 

wychowawczych tak, aby umożliwiać uczniom przejmowanie odpowiedzialności 

 za własne życie i rozwój osobowy.  

2. Nauczyciele tworzą w szkole środowisko sprzyjające zarówno wszechstronnemu 

rozwojowi osobowemu uczniów (w wymiarze fizycznym - w tym zdrowotnym, 

psychicznym, intelektualnym, moralnym i duchowym), jak i ich rozwojowi społecznemu, 

wspierając przy tym:  

1) rozwijanie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, 

dobra i piękna w świecie,  

2) poczucie użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, jak i całej 

edukacji na danym etapie,  

3) dążenie do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, umiejętne godzenie 

dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialności za siebie z odpowiedzialnością 

za innych, wolności własnej z wolnością innych,  

4) poszukiwanie, odkrywanie i dążenie na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich 

celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,  

5) przygotowywanie się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie,  

6) dążenie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów 

 i hierarchizacji wartości,  

7) kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia 

ich poglądów.  
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3. Uczniowie Gimnazjum są przygotowywani w szczególności do podejmowania wyzwań 

współczesnego świata, takich jak: integracja, globalizacja, wymiana informacji, postęp 

naukowo-techniczny itp. 

4. Nauczyciele w pracy wychowawczej wskazują ideał, zgodnie z którym uczeń dojrzały, 

dobrze przygotowany do życia w społeczeństwie to człowiek uczciwy, umiejący żyć 

 z innymi i dla innych. 

 

§ 7 

 

1. Działalność edukacyjna Gimnazjum określona jest przez szkolny zestaw programów 

nauczania. 

2. Gimnazjum realizuje działalność wychowawczą w oparciu o program wychowawczy. 

3. Programy wychowawczy i profilaktyki Gimnazjum opisują w sposób całościowy 

wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym oraz profilaktycznym i jest 

realizowany przez wszystkich nauczycieli.  

 

§ 8 

 

1. Gimnazjum sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza: 

1) Uczniami z zaburzeniami rozwojowymi lub uszkodzeniami  

narządów ruchu, słuchu i wzroku. 

2) Uczniami, którym z powodu różnych warunków rodzinnych, losowych potrzebne 

 są szczególne formy opieki. Dyrektor Gimnazjum ustala w porozumieniu z rodzicami, 

opiekunami lub zainteresowanymi przedstawicielami rodziców formy opieki. 

3) Uczniami szczególnie uzdolnionymi. 

2. Opieka organizowana jest zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie zasad udzielania  

 i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkołach 

 

§ 9 

1. W szkole funkcjonuje szkolny system doradztwa. 

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

kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania odpowiednio 

uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu 

aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup 

wychowawczych i specjaliści. Plan zajęć jest koordynowany przez nauczyciela 

wyznaczonego przez dyrektora szkoły.  

3. Doradztwo prowadzone jest w następujących formach: 

a) zajęcia z wychowawcą klasy i nauczycielem techniki. 

b) zajęcia prowadzone przez doradcę zawodowego w klasach trzecich 

c) udzielanie porad rodzicom przez wychowawców i doradcę zawodowego 

d) spotkania informacyjne z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych. 

 

. 



 7 

Rozdział III  

ORGANY GIMNAZJUM 
 

§10 

 

1. Organami Gimnazjum są: 

1) Dyrektor Gimnazjum, 

2) Rada Pedagogiczna Gimnazjum, 

3) Rada Rodziców Gimnazjum 

4) Samorząd Uczniowski Gimnazjum.  

2. Organy Gimnazjum prowadzą swoją działalność w ramach kompetencji określonych 

ustawą o systemie oświaty i Statutem Gimnazjum.  

 

§11 

 

1. Dyrektor Gimnazjum w szczególności: 

1) Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą Gimnazjum. 

2) Jest przełożonym służbowym i kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych 

w Gimnazjum nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. 

3) Sprawuje nadzór pedagogiczny. 

4) Przewodniczy Radom Pedagogicznym. 

5) Realizuje uchwały Rad Pedagogicznych, jeżeli są zgodne z prawem, niezgodne zaś 

wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny. 

6) Zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie 

z odrębnymi przepisami oraz wykonuje czynności prawne z zakresu stosunku pracy. 

7) Przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom Gimnazjum. 

8) Występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników 

Gimnazjum. 

9) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Gimnazjum zaopiniowanym 

przez Radę Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. 

10) Opracowuje arkusz organizacyjny. 

11) Dokonuje oceny pracy nauczycieli. 

12) Nadaje nauczycielom stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. 

13) Realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy "Karta Nauczyciela". 

14) Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego oraz podejmuje w tej sprawie stosowne 

decyzje. 

15) Reprezentuje Gimnazjum na zewnątrz. 

16) Współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, 

organem prowadzącym oraz organem nadzorującym. 

17) Rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy organami. 
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18) Przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec 

uczniów. 

19) Występuje z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

20) Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków 

określonych odrębnymi przepisami. 

21) Prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami. 

22) Dba o powierzone mienie. 

23) Wykonuje inne zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty i przepisów 

szczególnych. 

24) Stwarza warunki bezpiecznej pracy dla wszystkich pracowników i nauki dla uczniów. 

25) Wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą. 

26) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole. 

 

§12 

 

1. Rada Pedagogiczna Gimnazjum jest kolegialnym organem Gimnazjum w zakresie 

realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. w skład Rady 

Pedagogicznej Gimnazjum wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Gimnazjum.  

2. Rada Pedagogiczna funkcjonuje zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, które 

określają ich kompetencję obowiązki i uprawnienia. 

3. Rada Pedagogiczna realizuje swoje zadania, a w szczególności:  

1) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów 

2) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli 

3) uchwala program wychowawczy i program profilaktyki po zasięgnięciu opinii Rady 

Rodziców i Samorząd Uczniowskiego, 

4) może występować z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego 

o odwołanie osoby z funkcji Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego 

w Gimnazjum, 

5) deleguje przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora, 

6) opiniuje organizację pracy Gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

7) opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przez dopuszczenie do użytku 

w szkole,  

8) opiniuje projekt planu finansowego, 

9) opiniuje wnioski Dyrektora Gimnazjum o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród 

i innych wyróżnień, 

10) przygotowuje projekt Statutu albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia Radzie 

Rodziców, 

11) wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniach Rady Pedagogicznej zobowiązane 

są do nieujawniania spraw poruszanych podczas zebrań. 
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4. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rad Pedagogicznych 

są protokołowane. 

5. Uchwały podejmowane są zwykła większością głosów w obecności, co najmniej 1/2 

członków Rady, którzy zobowiązani są nie ujawniać spraw, które mogą naruszać dobra 

osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli innych pracowników Gimnazjum. 

 

§13 

 

1. W Gimnazjum działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów 

Gimnazjum.  

2. Zasady tworzenia Rady Rodziców określają odrębne przepisy. 

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny 

z ustawą o systemie oświaty i statutem Gimnazjum. 

4. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, Dyrektora Gimnazjum, 

organu prowadzącego z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw 

Gimnazjum.. 

5. W celu wspierania działalności statutowej Gimnazjum Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy Rady Rodziców określa regulamin, Rady Rodziców. 

6. W porozumieniu z Radą Pedagogiczną zatwierdza szkolny program wychowawczy 

i program profilaktyki. 

7. Dokumentacja działalności Rady Rodziców jest przechowywana u dyrektora szkoły. 

 

§14 

 

1. W Gimnazjum działa Samorząd Uczniowski zwany dalej "Samorządem” 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum. 

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez 

ogół uczniów. Organy samorządu są reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Samorząd Uczniowski uchwala Regulamin Samorządu. 

5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach Gimnazjum, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 

praw uczniów takich jak: 

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

wymaganiami, 

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

3) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,  

4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie własnymi potrzebami, możliwościami organizacyjnymi - 

w porozumieniu z Dyrektorem Gimnazjum,  

5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu 

6) wydaje opinie w sprawie: programu wychowawczego i programu profilaktyki. 
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§ 15 

 

1. Zasady współdziałania organów Gimnazjum oraz sposób rozwiązywania sporów między 

nimi: 

1) Dyrektor Gimnazjum, Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski, 

realizując swoje statutowe zadania, współpracują ze sobą dla realizacji celów i zadań 

szkoły. 

2) Formy współdziałania organów Gimnazjum w ramach ich działalności statutowej 

określają przyjęte przez nich regulaminy. 

3) W ramach właściwego współdziałania organów Gimnazjum zapewnia się bieżącą 

wymianę informacji między nimi o podejmowanych i planowanych działaniach lub 

decyzjach dotyczących tych obszarów życia placówki, które z mocy ustawy 

są wspólnym obszarem kompetencji.  

4) Sytuacje konfliktowe winny być rozpatrywane wewnątrz Gimnazjum w oparciu 

o własne kompetencje i możliwości organów Gimnazjum. 

2. Dyrektor Gimnazjum: 

1) rozstrzyga sprawy sporne członków Rad Pedagogicznej jeżeli w regulaminie 

je pominięto  

2) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych, 

3) dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Gimnazjum, w swej 

działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu,  

4) wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa i dobra publicznego i w związku 

z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom Gimnazjum, jeżeli 

działalność tych organów narusza interesy Gimnazjum i nie, służy rozwojowi jego 

wychowanków, 

5) jeżeli uchwały Rady Rodziców są sprzeczne z prawem lub ważnym interesem 

Gimnazjum, Dyrektor zawiesza ich wykonanie i w terminie określonym 

w regulaminach Rad uzgadnia z nimi sposób postępowania w sprawach będących 

przedmiotem uchwal w przypadku braku uzgodnienia, o których mowa Dyrektor 

przekazuje sprawy do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.  

3. Sytuacje konfliktowe związane z funkcjonowaniem uczniów w Gimnazjum (dotyczy 

bieżącego oceniania, absencji na zajęciach szkolnych, zachowania, braku poszanowania 

majątku placówki, sporów w układzie uczeń — nauczyciel) rozwiązuje się z udziałem 

wychowawcy klasy, jako koordynatora w prowadzonym postępowaniu przy udziale 

rodziców 

4. W zależności od skali sytuacji konfliktowej związanej z funkcjonowaniem w Gimnazjum 

nauczyciela, ucznia lub w związku z realizacją zadań oświatowych, postępowanie 

wyjaśniające przeprowadza Dyrektor. 

5. Dyrektor stwarza warunki do rozpatrywania zaistniałych sytuacji konfliktowych na 

zasadzie pełnego, obiektywnego spojrzenia na problem, gwarantuje stronom konfliktu 

swobodę wypowiadania się, przedstawiania dowodów, wgląd w dokumentację sprawy, 

rozwiązuje problemy w granicach prawa, gwarantuje stronom możliwość wniesienia 

odwołania. 
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6. Jeżeli sytuacja konfliktowa tego wymaga. Dyrektor może powołać doraźną komisję 

mediacyjną złożoną z pojedynczych przedstawicieli organów Gimnazjum. 

Przewodniczącym komisji jest przedstawiciel organu, który nie uczestniczy w sporze. 

Rozstrzygnięcia komisji, podejmowane w głosowaniu tajnym przy obecności pełnego 

składu osobowego, są obowiązujące dla organów uczestniczących w sporze. Członkowie 

komisji nie mają prawa wstrzymywania się od głosu. Posiedzenie komisji jest 

protokołowane. 

7. W przypadku, gdy zespół mediacyjny nie doprowadzi do rozwiązania konfliktu, stronom 

pozostającym w konflikcie przysługuje prawo wystąpienia do organu prowadzącego lub 

Małopolskiego Kuratora Oświaty. 
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Rozdział IV  
ORGANIZACJA GIMNAZJUM 

 

§16 

 

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

określa arkusz organizacyjny Gimnazjum opracowany przez Dyrektora z uwzględnieniem 

szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów 

nauczania. 

2. W arkuszu organizacyjnym 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. 

3. Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii 

zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Gimnazjum, Dyrektor 

uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć 

określający organizację zajęć edukacyjnych. 

5. W Gimnazjum funkcjonują: wewnątrzszkolny system oceniania, szkolny program 

wychowawczy i program profilaktyki. 

 

§17 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest oddział.  

2. Gimnazjum realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zasady 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

3. Organizację stałych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez 

dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego 

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

4. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo - 

lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

5. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną oraz organem prowadzącym szkołę 

podejmuje decyzje o podziale oddziałów na grupy w czasie zajęć wymagających 

specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa uczniów (zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu obowiązującym w tym zakresie). 

6. Nabór uczniów do klas pierwszych odbywa się zgodnie z Regulaminem Rekrutacji. 
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§ 18 

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą - w miarę możliwości - realizacji 

potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych, doskonaleniu 

warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców 

oraz popularyzacji wiedzy o regionie. 

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

Gimnazjum. 

3. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Gimnazjum, który: 

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

bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia, 

2) zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki, 

3) odpowiada za protokolarne przekazanie zbiorów przy zmianie nauczyciela - 

bibliotekarza,  

4) uwzględnia w planie pracy szkoły zadania z edukacji czytelniczej i medialnej, 

5) inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką, 

6) hospituje i ocenia pracę nauczyciela bibliotekarza, 

4. Zadania pracownika biblioteki wyszczególnione są w przydziale czynności i w planie 

pracy biblioteki. 

5. Bibliotekarz ponosi odpowiedzialność materialną za stan majątkowy biblioteki. 

6. Biblioteka gromadzi następujące zbiory: 

1) książki: wydawnictwa informacyjne, słowniki, encyklopedie, lektury wg ustalonego 

przez Gimnazjum kanonu, literaturę popularnonaukową, beletrystykę i programy 

nauczania dla nauczycieli, 

2) czasopisma dla nauczycieli i uczniów. 

3) środki audiowizualne, 

4) programy komputerowe,  

5) przepisy oświatowe i inne, 

6) inne pomoce naukowe, 

7. Biblioteka szkolna umożliwia korzystanie z Internetu.  

8. Biblioteka jest finansowana z budżetu Gimnazjum i może być dotowana przez Radę 

Rodziców i innych ofiarodawców. 

9. Czas pracy biblioteki ustala Dyrektor Gimnazjum dostosowując go do organizacji zajęć 

dydaktyczno - wychowawczych, w taki sposób, aby umożliwić uczniom dostęp do jej 

zbiorów podczas zajęć lekcyjnych, przed ich rozpoczęciem i po ich zakończeniu.  

10. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzy stania ze zbiorów biblioteki. 

11. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone zbiory. 

12. .Prawa i obowiązki czytelników określa wewnętrzny regulamin biblioteki. 

13. .Biblioteka pracuje zgodnie z regulaminem opracowanym na podstawie rozporządzenia 

Min. Edukacji Narodowej i Sportu obowiązującym w tym zakresie. Regulamin biblioteki 

znajduje się w bibliotece w ogólnie dostępnym miejscu. 
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§ 19 

 

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia co najmniej jednego 

ciepłego posiłku w stołówce szkolnej. 

2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala organ prowadzący 

szkołę zgodnie z kalkulacją kosztów.  

 

§ 20 

 

Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia:  

1) Pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem. 

2) Pracownie komputerowe. 

3) Salę gimnastyczną. 

4) Pomieszczenia biblioteki. 

5) Stołówkę wraz z zapleczem kuchennym. 

6) Szatnie uczniowskie. 

7) Pomieszczenia administracyjno - gospodarcze. 
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Rozdział V  

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA 
 

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 
przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów opracowane z uwzględnieniem przepisów 
rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2004r.(Dz. U. Nr 199 poz. 20-46) 

 

§ 21 

 
Zasady oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów 
i sprawdzianów stosuje się we wszystkich klasach  

 

§ 22 

 

Zasady oceniania z religii / etyki/ regulują odrębne przepisy. 

 

§ 23 

 
Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 
nauczycieli poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 
w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej 
i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę. 

  

§ 24 

 

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

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

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej.  

 

§ 25 

 

Rok szkolny dzieli się na dwa okresy klasyfikacyjne, zwane dalej okresami. 

Każdy okres kończy się klasyfikacją. 

Ocena za drugi okres jest oceną roczną. 

Pierwszy okres kończy się w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi , nie później niż 

1 lutego. 

 

§ 26 

 

1. Nauczyciele i wychowawcy na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz 

ich rodziców (prawnych opiekunów) o:  
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1) Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych 

2) Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

3) Warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania 

4) Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna 

z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych oraz uzyskania wyższej niż 

przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

2. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia dokonują potwierdzenia faktu zapoznania się 

z przedmiotowymi wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania zachowania oraz 

trybem i warunkami uzyskania wyższej niż przewidywane oceny edukacyjne 

 i zachowania  na pierwszym spotkaniu z wychowawcą. 

3. Informacje o postępach i trudnościach w nauce ucznia są przekazywane 

1) na organizowanych spotkaniach z rodzicami (wywiadówkach) 

2) na comiesięcznych dyżurach nauczycieli („dni otwarte”) 

3) na indywidualnych spotkaniach z rodzicami 

 

§ 27 

 

1. Ocenianie bieżące, śródroczne klasyfikacyjne i roczne klasyfikacyjne ustala się 

w stopniach wg następującej skali: 

stopień celujący oznaczenie cyfrą -  6 

stopień bardzo dobry oznaczenie cyfrą - 5 

stopień dobry oznaczenie cyfrą - 4 

stopień dostateczny oznaczenie cyfrą - 3 

stopień dopuszczający oznaczenie cyfrą - 2 

stopień niedostateczny oznaczenie cyfrą - 1 

2. Oceny bieżące zapisuje się w formie cyfrowej. 

3. Oceny śródroczne klasyfikacyjne i roczne klasyfikacyjne pisze się w pełnym brzmieniu. 

4. Oceny z odpowiedzi ustnych i sprawdzianów pisemnych oraz innych form aktywności 

uczniów zapisywane są w dzienniku lekcyjnym, w sposób czytelny i przejrzysty dla 

wszystkich osób kontrolujących osiągnięcia szkolne uczniów 

 

§ 28 

 

Ustala się następujące ogólne wymagania i kryteria ocen 

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

1)  posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, będące 

efektem samodzielnej pracy,, wynikające z indywidualnych zainteresowań, 

2) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i  praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania 

wykraczające poza program nauczania, 
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3) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych 

i innych lub posiada porównywalne osiągnięcia 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania, oraz 

sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami 

2) potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, łączyć wiedzę z różnych przedmiotów 

i dziedzin oraz stosować ją w nowych sytuacjach 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował treści złożone, trudniejsze od wymagań podstawowych, oraz poprawnie 

stosuje wiadomości, 

2) samodzielnie rozwiązuje typowe problemy. 

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który 

1) opanował treści najważniejsze w uczeniu się i nauczaniu danego przedmiotu, często 

powtarzające się w procesie nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań 

zawartych w podstawach programowych, 

2) posiada proste, uniwersalne umiejętności pozwalające rozwiązywać typowe problemy 

o średnim stopniu trudności. 

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

1) ma braki w opanowaniu treści zawartych w podstawach programowych, ale braki 

te nie uniemożliwiają dalszego kształcenia, 

2) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania i problemy o niewielkim stopniu trudności, 

często powtarzające się w procesie nauczania 

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który 

1) nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawach programowych,  

2) nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności 

 

§ 29 

 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów) 

2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni 

opiekunowie) otrzymują do wglądu na następujących zasadach: 

1) uczniowie: 

a) na lekcjach, w czasie których nauczyciele przedstawiają wyniki prac pisemnych, 

b) po lekcjach – w ramach indywidualnej pracy ucznia i nauczyciela 

2) rodzice na własną prośbę podczas zebrań i w czasie dyżuru nauczycieli 

 („dzień otwarty”) 

3. Uczeń, który korzysta z niedozwolonych form pomocy podczas prac pisemnych będzie 

ukarany odebraniem pracy z równoczesnym otrzymaniem oceny niedostatecznej z pracy. 

4. Na prośbę ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę 

powinien ją uzasadnić. 

5. Sprawdziany przechowują nauczyciele przedmiotów przez cały rok szkolny – zasady ich 

przechowywania ustala dyrektor szkoły. 
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§ 30 

 

I. Oceny z prac pisemnych 

1. Sprawdziany (klasówki) 

1) Przez sprawdzian należy rozumieć pisemną formę sprawdzania wiadomości trwającą 

co najmniej 30 minut 

2) Dopuszcza się trzy sprawdziany w tygodniu, zapowiedziane i zapisane w dzienniku 

lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem. w danym dniu tygodnia może być 

przeprowadzony tylko jeden sprawdzian. Nie dotyczy wychowania fizycznego. 

3) W ciągu dwóch tygodni nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom 

sprawdziany i pisemne prace kontrolne(nauczyciele języka polskiego w ciągu trzech 

tygodni). 

4) W przypadku nieobecności ucznia (usprawiedliwionej) na sprawdzianie, nauczyciel 

może wyznaczyć dodatkowy termin sprawdzenia jego wiadomości. w przypadku 

dłuższej niż dwa tygodnie nieobecności, termin i forma sprawdzenia znajomości 

materiału zostaje indywidualnie uzgodniona z uczniem. 

5) Na zajęciach z informatyki, plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, 

wychowania fizycznego sprawdzian może polegać na praktycznym pokazie 

umiejętności 

2. Kartkówki 

1) Przez kartkówkę, należy rozumieć pisemną formę sprawdzania wiadomości trwającą 

nie dłużej niż 20 minut, obejmującą materiał z ostatniej lekcji, jednostki tematycznej, 

zadania domowego. 

2) Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie. 

 

II Odpowiedzi ustne 

1. Nauczyciel powinien oceniać przynajmniej raz w ciągu semestru wypowiedź ustną ucznia 

2. Nauczyciel uzasadnia ocenę odpowiedzi ustnej  

 

§ 31 

 

1. Przed rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej poszczególni 

nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) 

o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych a wychowawca klasy 

 o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w następujących terminach 

i formach: 

1)  przewidywane oceny : na 7 dni przed konferencją klasyfikacyjną– za przekazanie 

informacji odpowiada wychowawca, który w formie pisemnej przekazuje informację 

rodzicom (prawnym opiekunom) za potwierdzeniem zwrotnym. 

2)  w przypadku nieobecności ucznia w dniu podawania przez nauczyciela propozycji 

ocen, uczeń  jest zobowiązany do uzyskania informacji we własnym zakresie, 

3)  przewidywane oceny wpisuje się w rubryce „propozycja”, cyframi. 

2. W przypadkach uzasadnionych zdarzeniami losowymi, dyrektor szkoły może wyznaczyć 

innego nauczyciela, który dokona ustalenia ocen klasyfikacyjnych. 

3. Oceny klasyfikacyjne ustala się na podstawie minimum 3 ocen cząstkowych 
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4. Ocena klasyfikacyjna roczna wynika z ocen cząstkowych uzyskanych w drugim okresie 

z uwzględnieniem oceny klasyfikacyjnej śródrocznej oraz postępów edukacyjnych 

ucznia. 

5. Ustalone oceny należy wpisać do dziennika w pełnym brzmieniu w terminie 

wyznaczonym przez dyrektora 

 

§ 32 

 

1. Uczeń może wnioskować o uzyskanie wyższej niż przewidywana roczna ocena 

klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jeśli: 

1) ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności w szkole 

2) pisał wszystkie prace pisemne sprawdzające jego wiedzę i umiejętności 

3) na bieżąco poprawiał oceny niedostateczne ze sprawdzianów. 

2. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, który spełnia wymagania określone w pkt. 1 

w terminie 2 dni od uzyskania informacji o ocenach przewidywanych i ocenie 

zachowania, zgłaszają dyrektorowi pisemny wniosek o zmianę oceny wraz 

z uzasadnieniem . 

3. Nauczyciel po otrzymaniu wniosku, na polecenie dyrektora sprawdza jego zasadność 

i informuje ucznia o terminie i formie na podstawie której dokonana zostanie zmiana 

oceny. 

4. Uczeń może wnioskować o uzyskanie wyższej niż przewidywana roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania jeśli: 

1) w drugim okresie roku szkolnego nastąpiła znaczna poprawa zachowania w stosunku 

do  pierwszego 

2) nie posiada kar statutowych 

5. Pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, który spełnia warunki pkt. 4 

skierowany do dyrektora  musi zawierać szczegółowe jego uzasadnienie. 

6. Wychowawca rozpatrujący wniosek na polecenie dyrektora jest zobowiązany do 

ponownego przeanalizowania propozycji oceny z uwzględnieniem: 

1) obowiązujących w szkole kryteriów 

2) uzasadnienia wniosku 

3) oceny zaproponowanej przez klasę 

4) opinii członków rady pedagogicznej 

7. Rozpatrywanie wniosków i ostateczne ustalenie ocen musi nastąpić w terminie do 3 dni 

 od dnia jego złożenia. 

8. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu gimnazjum przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej 

dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

 

§ 33 

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeśli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 
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2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności  

lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić 

zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

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

5. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych i technicznych, 

informatyki oraz wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Termin egzaminu 

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

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych 

w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły , nauczyciela takich samych 

 lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

8. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych jest ostateczna. 

9. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna. 

 

§ 34 

 

1. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły. 

2. W przypadku naruszenia Statutu Szkoły przez ucznia po terminie posiedzenia 

klasyfikacyjnego dyrektor szkoły może zwołać nadzwyczajne posiedzenie rady 

pedagogicznej w celu ponownego ustalenia oceny zachowania. 

 

§ 35 

 

1. Rodzice ucznia mogą wnioskować do Dyrektora Szkoły o zwolnienie ucznia z ćwiczeń 

podczas zajęć wychowania fizycznego, nauki drugiego języka obcego, informatyki: 

1) wniosek musi zostać złożony w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wystąpienia 

przyczyny uzasadniającej wniosek,  

2) wniosek składa się w formie pisemnej i powinien zawierać uzasadnienie wniosku oraz 

opinię lekarza specjalisty, 

3) uczeń zwolniony z danych  zajęć  ma obowiązek uczestniczenia w lekcji bez 

obowiązku wykonywania ćwiczeń i poddawania się ocenie osiągnięć. Na wniosek 

rodziców uczeń zwolniony z danych zajęć edukacyjnych może przebywać poza szkołą 

jeżeli są to pierwsze lub ostatnie godziny w planie nauczania danej klasy. 

2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń podczas zajęć wychowania fizycznego w trakcie trwania roku 

szkolnego jest klasyfikowany z przedmiotu w przypadku posiadania ocen 

wystarczających do dokonania klasyfikacji, a w przypadku braku wystarczającej ilości 

ocen za okres klasyfikacji wpisuje się „zwolniony” 

3. Dla uczniów zwolnionych decyzją dyrektora szkoły z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

oraz nie uczestniczących w zajęciach z religii, wychowania do życia w rodzinie szkoła 

organizuje opiekę według zasad określonych przez dyrektora szkoły 
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§ 36 

 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeśli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe  

od oceny niedostatecznej. 

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych ,średnią ocen, co najmniej 4,75 nie otrzymując oceny dopuszczającej, 

oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej z wyróżnieniem. 

3. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Informacja 

 o udziale w projekcie edukacyjnym oraz jego temat wpisuje się na świadectwo 

ukończenia gimnazjum. Zasady organizacji projektów edukacyjnych określają odrębne 

przepisy. 

 

§ 37 

 

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

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych 

zajęć.. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części: 

1) pisemnej trwającej 45 min. 

2) ustnej trwającej do 20 min 

z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć artystycznych, zajęć 

technicznych oraz wychowania fizycznego , z których egzamin ma przede wszystkim 

formę zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor gimnazjum do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza  

się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora gimnazjum. 

w skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako egzaminator; 

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

komisji. 

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

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

wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

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

programowo wyższej i powtarza klasę. 

7. Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu promować do klasy programowo 

wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia, są zgodnie ze szkolnym 

planem nauczania, realizowane w klasie programowo  
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§ 38 

 

1. Uczeń kończy gimnazjum: 

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

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 

najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostateczne 

2)  jeżeli przystąpił do egzaminu gimnazjalnego. 

2. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem , jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, 

o której mowa w ust. 1 pkt. 1 uzyskał z zajęć obowiązkowych i dodatkowych średnią 

ocen co najmniej 4,75, nie otrzymując oceny dopuszczającej, oraz co najmniej bardzo 

dobrą ocenę zachowanie 

 

 

 

ZACHOWANIE 

 

§ 39 

 

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

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych. 

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się wg następującej skali:  

 wzorowe 

 bardzo dobre 

 dobre 

 poprawne 

 nieodpowiednie 

 naganne 

3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej. 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. 

6) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 

7) okazywanie szacunku innym osobom, 

8) frekwencję 
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§ 40 

 

1. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii: 

1)  nauczycieli i innych pracowników szkoły 

2)  uczniów danej klasy 

3)  ocenianego ucznia 

2. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

1) wyróżnia się wzorowym stosunkiem do obowiązków szkolnych, 

2) przestrzega wszystkich zasad Statutu Szkoły , 

3) cechuje go nienaganna kultura osobista w zachowaniu i słowie, 

4) jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego  

5) godnie reprezentuje gimnazjum troszczy się o jego dobre imię i opinię, 

6) był nagradzany zgodnie ze statutem 

7) jest otwarty na problemy koleżanek i kolegów, nie jest obojętny na zło 

8) okazuje szacunek innym osobom. 

9) nie otrzymał żadnej z kar przewidzianych Statutem Szkoły  

10) podczas realizacji projektu gimnazjalnego czynnie uczestniczył w formułowaniu 

tematu projektu, aktywnie uczestniczył w kluczowych działaniach na poszczególnych 

etapach jego realizacji 

3. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) rzetelnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych,  

2) jest zaangażowany w sprawy szkolne – wyróżnia się tym na tle klasy, 

3) przestrzega postanowień Statutu Szkoły, 

4) troszczy się o mienie szkolne, 

5) wyróżnia się kulturą osobistą, właściwą postawą wobec nauczycieli, pracowników 

szkoły, koleżanek i kolegów, 

6) jest otwarty na problemy koleżanek i kolegów, nie jest obojętny na zło 

7) społeczność szkolna nie wnosi zastrzeżeń w stosunku do zachowania podczas lekcji, 

przerw, poza szkołą 

8) nie otrzymał żadnej z kar przewidzianych Statutem Szkoły 

9) pełnił aktywną rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagając członków 

zespołu 

4. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) wywiązuje się z obowiązków szkolnych, 

2) przestrzega postanowień Statutu Szkoły ,  

3) troszczy się o mienie szkoły, 

4) cechuje go kultura osobista, właściwą postawą wobec nauczycieli, pracowników 

szkoły, koleżanek i kolegów, 

5) jest otwarty na problemy koleżanek i kolegów, nie jest obojętny na zło 
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6) nie otrzymał kary dyscyplinarnej wyższej niż upomnienie wychowawcy lub otrzymał 

naganę wychowawcy i posiada nagrodę - co najmniej pochwale wychowawcy 

7) prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego, 

reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu. 

 

5. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

1) wypełnia podstawowe obowiązki szkolne, 

2) wywiązuje się ze swoich zadań,  

3) tylko na wyraźne polecenie nauczyciela bierze udziału w życiu klasy lub szkoły  

4) poprawnie zachowuje się wobec nauczycieli, koleżanek i kolegów – kultura osobista 

nie budzi zastrzeżeń; raczej stosuje się do poleceń i uwag dotyczących jego postawy 

uczniowskiej i zachowania, 

5) nie otrzymał kary wyższej niż nagana wychowawcy 

6) wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarzyło 

się mu nie wywiązać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów 

w zespole. 

6. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

1) wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, 

2) sporadycznie łamie zasady zawarte w Statucie Szkoły, 

3) otrzymał kary przewidziane w Statucie Szkoły – upomnienia, nagany  

(nie więcej niż 2 nagany dyrektora) 

4) nie przejawia zainteresowania sprawami klasy i szkoły, 

5) charakteryzuje się brakiem podstawowych zasad kultury w relacji z innymi, 

6) wykazuje brak szacunku dla zdrowia własnego i innych,  

7) 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 członków 

zespołu projektowego. 

7. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który; 

1) jawnie lekceważy obowiązki szkolne 

2) niewłaściwie zachowuje się wobec nauczycieli, koleżanek i kolegów- jest arogancki, 

agresywny, wulgarny, 

3) wielokrotnie powtarza te same przewinienia, 

4) nie przestrzega zasad Statutu Szkoły , zasad współżycia społecznego i norm etycznych 

a podjęte środki zaradcze, nie przynoszą rezultatów, 

5) stwierdzono jego negatywny wpływ na otoczenie wyrażający się ich deprawacją 

6) wszedł w kolizję z prawem 

7) zachowanie jego zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu innych. 

8) był karany karami przewidzianymi w Statucie Szkoły 
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9) nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązał się ze swoich obowiązków mimo 

rozmów z członkami zespołów i opiekunem projektu , a jego postawa była 

lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna. 

 

 

Nagrody 

 

§ 41 

 

1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody: 

1) pochwała wychowawcy 

2) pochwała dyrektora szkoły 

3) nagroda rzeczowa ufundowana przez Radę Rodziców 

4) nagroda rzeczowa ufundowana przez Dyrektora 

5) nagroda rzeczowa ufundowana przez Samorząd Szkolny 

6) świadectwo z wyróżnieniem (określone odrębnymi przepisami) 

7) list gratulacyjny lub pochwalny skierowany przez Dyrektora szkoły do rodziców 

(prawnych opiekunów) 

2. Pochwałę wychowawcy otrzymuje uczeń za : 

1) wykonywanie prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska, 

2) rzetelne wywiązywanie się z obowiązków szkolnych 

3) udział w konkursach, olimpiadach, zawodach 

3. Pochwałę dyrektora otrzymuje uczeń za : 

1) zajęcie wysokiego miejsca w konkursach, olimpiadach, zawodach szczebla 

 co najmniej powiatowego lub równorzędnego, 

2) szczególne zaangażowanie się w życie szkoły 

3) szczególne zaangażowanie się na rzecz środowiska lokalnego 

4. O nagrody dla ucznia może wnioskować: 

1) samorząd klasy  

2) wychowawca klasy 

3) samorząd szkolny 

4) dyrektor szkoły 

5) rada pedagogiczna 

6) instytucja 
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Kary 

 

§ 42 

 

1. Uczeń Gimnazjum może otrzymać następujące kary: 

1) upomnienie wychowawcy klasy 

2) nagana wychowawcy klasy 

3) nagana dyrektora szkoły 

4) karne przeniesienie do innego oddziału 

2. Osoba wymierzająca karę wg swoich kompetencji może nałożyć do każdej 

z wymienionych kar, karę dodatkową w postaci: 

1) zawieszenia ucznia w pełnieniu funkcji z wyboru, 

2) wykonywanie pracy na rzecz szkoły, 

3) zawieszenie ucznia w reprezentowaniu szkoły na zewnątrz ( po naganie dyrektora) 

3. Upomnienie wychowawcy klasy za: 

1) 2 krotne spóźnienie na zajęcia (nie dotyczy spóźnienia niezawinionego) 

2) 2 krotny brak identyfikatora lub mundurka 

3) 2 krotne niezmienianie obuwia zastępczego 

4) 2 informacje od pracowników szkoły wskazujące na niewłaściwe zachowanie  

się ucznia lub niewywiązywanie się z powierzonych obowiązków 

5) nieusprawiedliwienie nieobecności na zajęciach ( 4 godz. ) 

6) 2 krotne opuszczenie terenu szkoły podczas zajęć i przerw bez zgody nauczyciela  

lub innego pracownika szkoły 

7) powtarzające się nieposzanowanie dokumentów szkolnych (legitymacja szkolna, 

identyfikator) 

4. Nagana wychowawcy gdy: 

1) uczeń otrzymał 2 upomnienia i dalej narusza Statut Szkoły,  

2) uczeń niszczy sprzęt szkolny 

3) za brutalne zachowanie się wobec innych 

4) za nieusprawiedliwienie nieobecności ( 8 godzin) 

5) za wagary 

5. Nagana dyrektora 

1) jeżeli uczeń otrzymał 2 nagany wychowawcy i dalej narusza Statut Szkoły 

2) stwarzanie zagrożenia dla życia i zdrowia 

3) za dokonywanie czynów noszących znamiona chuligaństwa, kradzież  

4) i wulgarności 

5) rażące naruszenie Statutu Szkoły 

6. Karne przeniesienie do innego oddziału 

1) posiadanie, spożywanie, handlowanie środkami psychoaktywnymi na terenie szkoły 
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2) umyślne niszczenie mienia szkoły 

3) rażące naruszenie Statutu Szkoły 

4) umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu własnym i innych osób 

5) wejście w kolizję z prawem 

6) za wnoszenie do szkoły środków i przedmiotów stwarzających zagrożenia dla zdrowia 

i życia 

7. Od decyzji wychowawcy klasy przysługuje uczniom bądź jego rodzicom (prawnym 

opiekunom) pisemne odwołanie do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od daty otrzymania 

kary, a od decyzji dyrektora szkoły do Rady Pedagogicznej. Rada Pedagogiczna 

rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni. Jej decyzja jest ostateczna. 

 

 

 

Prawa ucznia 

 

§ 43 

 

1. Uczeń ma prawo do pobierania w szkole dogłębnej i rzetelnej wiedzy. 

2. Godność osobista ucznia powinna być szanowana przez wszystkich członków 

społeczności szkolnej 

3. Uczeń ma prawo do: 

1) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym 

2) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego organizowanego 

w szkole 

3) zapewnienia ochrony przed formami przemocy fizycznej i psychicznej 

4) rozwijania swoich zainteresowań, realizowania indywidualnych programów nauczania 

5) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej 

6) wykorzystać w pełni na wypoczynek przerwy międzylekcyjne 

7) być zwolniony z zadań domowych na okres przerw świątecznych i ferii 

8) korzystania z wszystkich pracowni, sprzętu, środków dydaktycznych dostępnych 

 na terenie szkoły podczas zajęć. 

9) opieki wychowawczej i zapewnienia bezpiecznego pobytu w szkole, na wycieczkach 

i imprezach organizowanych przez szkołę. 

10) zgłaszania wniosków związanych z funkcjonowaniem szkoły do wychowawcy, 

dyrektora, Rady Pedagogicznej. 

11) zwracania się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie problemów omawianych 

 na lekcjach lub występujących w zadaniu domowym 

12) do korzystania z wszelkiej pomocy finansowej, jaką dysponuje na te cele szkoła. 

13) brania czynnego, twórczego udziału w życiu artystycznym, sportowym szkoły, klasy, 

prezentować własną twórczość. 

14) reprezentowania szkoły na zewnątrz na olimpiadach, konkursach, zawodach 

sportowych i w czasie innych uroczystości. (nieobecność ucznia delegowanego 

 do reprezentacji szkoły (olimpiady, konkursy, zawody wymiany międzynarodowe, 
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międzyszkolne i inne) zaznacza się „ D „ i jego absencja nie jest wliczana  

do frekwencji indywidualnej i klasowej 

15) nie wliczania do frekwencji klasowej nieobecności spowodowanej długotrwałą 

nieobecnością spowodowaną chorobą( np. pobytem w szpitalu), 

16) Uczniowie klas pierwszych mają prawo do okresu adaptacyjnego w pierwszych dwu 

tygodniach września. 

 

Obowiązki ucznia 

 

§ 44 

 

1.Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza: 

1) Przygotowywać się do każdych zajęć i aktywnie w nich uczestniczyć. 

2) Wykonywać polecenia nauczyciela podczas zajęć i nie opuszczać sali bez jego zgody. 

3) Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Gimnazjum oraz jego otoczeniu 

4) Zmieniać obuwie  

5) Nosić identyfikator i strój szkolny. 

6) Ubierać się estetycznie i schludnie  

a) z okazji uroczystości szkolnych i w szczególnych sytuacjach (np. egzamin) 

uczniowie przychodzą do Gimnazjum w stroju galowym (chłopcy – czarne lub 

granatowe spodnie, biała koszula; dziewczęta – czarna lub granatowa spódnica, 

biała bluzka) 

b) na co dzień obowiązuje uczniów mundurek szkolny, identyfikator oraz schludna 

fryzura 

c) uczniów w Gimnazjum obowiązuje zakaz makijażu i farbowania włosów oraz 

żelowania włosów 

d) ze względu na bezpieczeństwo uczniowie nie powinni nosić biżuterii (duże 

kolczyki, pierścienie), oraz mieć krótko przycięte nie lakierowane paznokcie 

e) szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przynoszone przez uczniów 

wartościowe przedmioty zbędne w procesie nauczania (telefony komórkowe, 

laptopy, odtwarzacze CD, MP3, MP4, karty do bankomatu itp.) – na zajęciach 

edukacyjnych obowiązuje zakaz używania tych przedmiotów. Uczniowie nie 

przestrzegający w/w przepisu muszą oddać określone przedmioty do kancelarii 

szkolnej zgodnie z procedurami obowiązującymi w Gimnazjum nr 1 w Stryszawie.. 

Odbioru zatrzymanego sprzętu mogą dokonać rodzice lub prawni opiekunowie w 

następnym dniu. 

f) Podczas zajęć dydaktyczno wychowawczych, przerw, wycieczek, itp. Telefony 

muszą być wyłączone , Zabrania się również używania jakiegokolwiek sprzętu 

rejestrującego dźwięk lub obraz. Uczeń, który złamie ten zakaz otrzymuje 

upomnienie wychowawcy. Jeżeli czyn się powtórzy uczeń otrzymuje naganę 

wychowawcy. Przy kolejnym złamaniu przepisu uczeń może otrzymać każdą 

dowolną karę przewidzianą statutem. W przypadku rejestrowania i przetwarzania 

danych bez zgody osób zainteresowanych sprawa będzie rozstrzygana zgodnie z 

przepisami prawa karnego.  

7) Dbać o higienę osobistą 
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8) Przynosić na zajęcia wychowania fizycznego strój określony przez nauczyciela 

przedmiotu 

9) Wystrzegać się zachowań zmierzających do powstania nałogów i uzależnień 

10) Dbać o bezpieczeństwo, zdrowie własne , swoich kolegów i pracowników szkoły 

11) Przestrzegać powszechnie uznane normy moralne, etyczne i grzecznościowe 

12) Przestrzegać regulaminów pracowni, sali gimnastycznej, biblioteki i innych 

obowiązujących w szkole. 

13) Usprawiedliwiać nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły  

lub najpóźniej do 2 tygodnia po powrocie. 

14) Ma obowiązek nie spóźniać się na lekcje 

15) Uzupełniać zaległości powstałe w wyniku nieobecności w szkole. 

16) Dbać o honor i tradycje Gimnazjum 

17) Okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły 

18) Podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej 

oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego 

2. W przypadku zwolnienia z lekcji, uczeń ma obowiązek przedstawić wychowawcy, 

nauczycielowi lub dyrektorowi pisemne zwolnienie od rodziców. Rodzic może również 

zwolnić ucznia osobiście.  

3. W gimnazjum uczniowie pod kierunkiem nauczycieli biorą udział w realizacji projektu  

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

rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 

5. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów  

lub wykraczać poza te treści. 

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

i obejmuje następujące działania: 

a) wybranie tematu projektu edukacyjnego; 

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

c) wykonanie zaplanowanych działań; 

d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego 

7. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum 

w porozumieniu z radą pedagogiczną. (załącznik do statutu: Procedury realizacji projektu  

8. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu 

wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.  

9. 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. 

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

edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia  

w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji 

projektu edukacyjnego. 
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12. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 na świadectwie ukończenia gimnazjum 

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

edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

 

 

Uczniom nie wolno 

 

§ 45 

 

1. Uczniom nie wolno: 

1) Opuszczać terenu szkoły w czasie trwania zajęć i przerw międzylekcyjnych  

bez pisemnej prośby rodziców, zgody wychowawcy lub nauczyciela  

2. Ponadto w szkole na jej terenie uczniom nie wolno: 

1) wnosić, posiadać, używać i rozprowadzać napojów alkoholowych, papierosów 

i innych środków  

2) psychoaktywnych 

3) wnosić do szkoły środków i przedmiotów stwarzających zagrożenie dla zdrowia 

i życia 

4) brutalnie zachowywać się wobec innych 

5) stosować przemocy fizycznej i psychicznej 

6) niszczyć mienia szkoły 

3. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz handlu. Nie dotyczy prowadzenia sprzedaży 

dokonywanej w ramach funkcjonowania Spółdzielni Uczniowskiej, stołówki szkolnej 

oraz jednostkowych akcji po uzyskaniu zgody dyrektora 

4. Dokonywanie czynów noszących znamiona chuligaństwa, kradzieży i wulgarności  

jest surowo zabronione i podlega najostrzejszym karom – do skreślenia z listy uczniów 

włącznie. Niezależnie od tego brutalne naruszenie zasad współżycia społecznego będzie 

skutkować skierowaniem do organów ścigania 
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Rozdział VI 

Nauczyciele i inni pracownicy Gimnazjum 

 
§ 46 

 
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomiczno -  

            administracyjnych i obsługi. 

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

3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i  opiekuńczą jest    

           odpowiedzialny za jakość i  wyniki pracy a  także bezpieczeństwo powierzonych jego   

           opiece uczniów. 

4. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli: 

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i  bezpieczeństwo uczniów,  

2) prawidłowość przebiegu procesu dydaktycznego, 

3) dbałość o  pomoce dydaktyczne i  sprzęt szkolny, 

4) wspieranie rozwoju psychicznego uczniów, 

5) bezstronność i  obiektywizm w  ocenie oraz sprawiedliwość w  traktowaniu 

wszystkich uczniów, 

6) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i  podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej. 
 
 
 
 
 

§ 47 
 

1. Nauczyciele przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy. 

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły  

             przewodniczący zespołu. 

3. Do zadań zespołu przedmiotowego należy: 

1) współpraca nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania,    

korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a  także uzgadnianie decyzji 

w  sprawie wyboru programu nauczania,  

2) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów 

badania wyników nauczania, 

3) organizowaniem wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących, 

4) współdziałanie w  organizowaniu pracowni i  laboratoriów przedmiotowych, 

warsztatów szkolnych, a  także w  uzupełnianiu ich wyposażenia, 

5) wspólne opiniowanie przygotowanych w  szkole programów autorskich, 

innowacyjnych i  eksperymentalnych. 

4. Nauczyciele , wychowawcy  oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności   

obserwację pedagogiczną  w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu 

rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się.   

1) Nauczyciele, wychowawcy lub specjaliści informują bezzwłocznie wychowawcę 

klasy w przypadku, gdy stwierdzą, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub 

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną. 

2) Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli, wychowawców grup 

wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę. 



 32 

3) W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy konieczności  objęcia ucznia 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawca klasy planuje i koordynuje 

udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala wspólnie z 

dyrektorem szkoły, formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. 

4) Wychowawca klasy współpracuje z rodzicami ucznia, innymi nauczycielami, 

poradnią psychologiczno-pedagogiczną, uwzględniając wnioski zawarte w 

dokumentacji ucznia. 

5. Do zadań pedagoga i psychologa w gimnazjum w zakresie pomocy  

psychologiczno-pedagogicznej należy: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w 

tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów; 

2)minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz realizacja rożnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów; 

3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej. 

4) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

5) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb; 

6) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci  

i młodzieży; 

7) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

8) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

9) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  

w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

 
 

 
§ 48 

 
1. Wychowawca klasy sprawuje opiekę wychowawczą nad uczniami, a w szczególności: 

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

2) inspiruje i  wspomaga działania zespołowe uczniów, 
3) podejmuje działania umożliwiające rozwiązanie konfliktów w  zespole uczniów oraz pomiędzy 

uczniami a  innymi członkami społeczności szkolnej. 
1. Wychowawca w  celu realizacji zadań określonych w  ust. 1: 

1) otacza indywidualna opieką każdego wychowanka, 
2) planuje i  organizuje z  uczniami i  ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające 

jednostki i  integrujące zespół uczniowski, 
3) ustala treści i  formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 
4) współdziała z  nauczycielami uczącymi w  jego klasie uzgadniając z  nimi swoje i  koordynując 

ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a  także wobec tych, którym potrzebna jest 
indywidualna opieka, 

5) współpracuje z pedagogiem, jeżeli zaistnieje konieczność z Poradnią Psychologiczno – 
Pedagogiczną  

6) powiadamia ucznia osobiście, a rodziców (prawnych opiekunów)  osobiście lub 

pisemnie  o przewidzianej dla ucznia rocznej ocenie niedostatecznej lub o nagannym 
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zachowaniu na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, 

rodzice są zobowiązani pisemnie potwierdzić powyższą informację.  

7) organizuje zebrania z rodzicami. 

 
8) utrzymuje kontakt z  rodzicami uczniów w  celu: 
 

a) poznania i  ustalenia potrzeb opiekuńczo wychowawczych uczniów  

b) współpracy z  rodzicami w  ich działaniach wychowawczych wobec uczniów 
i  otrzymania od nich pomocy w  swoich działaniach, 

c) włączenia ich w  sprawy życia klasy i  szkoły, 

 

      6)    w razie potrzeby współpracuje z  organizacjami świadczącymi pomoc w  rozwiązywaniu potrzeb    
            i  trudności ucznia. 

 

 Wychowawca powinien przynajmniej dwukrotnie w  semestrze udzielić informacji rodzicom 
o  postępach w  nauce i  zachowaniu ucznia oraz poinformować rodziców i  uczniów o  przewidywanych 
(rocznych) ocenach niedostatecznych w  terminie przewidzianym w  regulaminie oceniania 
i  klasyfikowania. 

 Wychowawca ma prawo w  swej pracy korzystać z  pomocy merytorycznej i  metodycznej ze 
strony właściwych placówek, instytucji oświatowych i  naukowych. 

 
§ 49 

 

1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmowani są uczniowie po ukończeniu szkoły podstawowej  
             sześcioletniej. 

1) Szczegółowe zasady przyjmowania reguluje Regulamin Rekrutacji. 
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Rozdział VII  

WSPÓŁDZIAŁANIE NAUCZYCIELI i RODZICÓW 
 

§ 50 

 

1. Nauczyciele i rodzice współpracują ze sobą w sprawach wychowania.  

Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danym oddziale 

i Gimnazjum 

2) znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 

3) informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn 

trudności,  

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia 

swojego dziecka, 

2. Gimnazjum organizuje nie rzadziej niż raz na kwartał spotkania, które stwarzają 

możliwości wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze w formie: 

1) zebrań informacyjnych, 

2) konsultacji indywidualnych z rodzicami 

3) w uzasadnionych przypadkach dodatkowych spotkań z rodzicami.  

3. Rodzice powinni utrzymywać stały kontakt z Gimnazjum, szczególnie z wychowawcą 

oddziału, do którego uczęszcza dziecko oraz szybkiego reagowania na wskazówki 

 i zalecenia wychowawcy w celu poprawy sytuacji dziecka w szkole. 

4. Szkoła organizuje tzw. „Dni otwarte” – dyżury wszystkich uczących raz w miesiącu. 
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Rozdział VIII  

ZASADY WSPÓŁPRACY z INSTYTUCJAMI  

DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ SZKOŁY, UCZNIA, RODZINY 
 

§ 51 

 

Szkoła współpracuje z placówkami i instytucjami poprzez: 

1. konsultacje i doradztwo ze specjalistami w zakresie rozwiązywania problemów 

dotyczących uczniów i ich rodziców, jak również nauczycieli, 

2. udział w programach realizowanych przez instytucje, 

3. udział w organizowanych formach kształcenia /konferencje, seminaria, warsztaty, kursy/, 

4. zapraszanie przedstawicieli instytucji na spotkania z: uczniami, rodzicami, nauczycielami, 

5. współudział w działaniach mających na celu poprawę efektywności pracy szkoły, 

6. informowanie o wnioskach wynikających ze spostrzeżeń i badań prowadzonych  

przez szkołę. 

7. kierowanie za zgodą rodziców na badania specjalistyczne. 
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Rozdział IX  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§52 

 

1. Zasady Oceniania Wewnątrzszkolnego nie są dokumentem zamkniętym.  

2. Uzupełnieniem Zasad Oceniania Wewnątrzszkolnego są przedmiotowe zasady oceniania. 

3. Poszczególne części statutu mogą być zmienione na wniosek:  

1) Samorządu Uczniowskiego, 

2) Rady Pedagogicznej, 

3) Komitetu Rodzicielskiego. 

4. Ostateczną decyzję o zmianie statutu podejmuje uchwałą Rada Pedagogiczna.  

 

§ 53 

 

1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Regulaminy określające działalność organów Gimnazjum jak też wynikające z celów 

i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu jak również z przepisami 

wykonawczymi do ustawy o systemie oświatowym. 

 

§ 54 

 

1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ 

prowadzący na mocy odrębnych przepisów. 

 

§ 55 

 

1. Działalność związków zawodowych na terenie Gimnazjum gwarantowana jest stosownie 

do przepisów ustawy o związkach zawodowych. 

 

§ 56 

 

1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie Gimnazjum jest Rada 

Pedagogiczna. 

2. Wnioski w sprawie zmian w Statucie mogą składać wszystkie organy szkoły. 

3. Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały Rady Pedagogicznej. 


