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STATUT GIMNAZJUM NR 1 W RUMI 

 

opracowany na podstawie: 

 

1) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. poz. 2156, z późn. zm.);  
2) Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad 

techniki prawodawczej (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908); 
3) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 61, poz. 624 z późn. zm.);  

4) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843);  

5) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu 
gimnazjalnego i egzaminu maturalnego ( Dz. U. z 2015 r. poz. 959);  

6) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013, poz. 532);  

7) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie  
warunków  i sposobu  organizowania  nauki  religii w  publicznych  przedszkolach  
i szkołach;  

8) Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. 
zm.);  

9)Ustawy Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.); 
 
10) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie 

warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym; 

11) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2015 roku w sprawie 
szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły 
niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej 
innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu;  

12) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie 
warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób 
niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w 
szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji 
dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki 
języka i kultury kraju pochodzenia;  

13) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie 
wymagań wobec szkół i placówek;  

14) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie  
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 

z 2014 r. późn. 1170). 
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15) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w 
sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. nr 46, poz.432 ze zm.,);  

16) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.  
w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  w  publicznych i  niepublicznych szkołach 

i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.);   
17)  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie

podstawy  programowej  wychowania przedszkolnego oraz  kształcenia ogólnego 

w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2012 r. poz 977, ze zm.);  
18) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w 

sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i 
placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. nr 135 poz. 1516 ze zm.);  

19) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez 
publiczne szkoły i placówki (Dz. U. 2002 nr 56 poz. 506 ze zm.);  

20) Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie  
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i 
indywidualnego nauczania dzieci I młodzieży (Dz. U. z 2014 r., poz 1157);  

21) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 sierpnia 1999 r. w 
sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu 
seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o 
wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej 
prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr67, 
poz. 756 ze zm.). 
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Rozdział 1 
Podstawa działalności, nazwa i typ szkoły 

 
§ 1. 

 
Gimnazjum nr 1 w Rumi zostało utworzone na mocy uchwały Nr VIII/57/99 Rady Miejskiej 
w Rumi w dniu 4 marca 1999 r. oraz Uchwały Nr XI/98/99 z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie 
powołania gimnazjów i określenia obwodów. 

 
§ 2. 

 
1. Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi jest szkołą publiczną w 

rozumieniu art. 7 ustawy o systemie oświaty. 
2. Siedzibą szkoły jest budynek położony w Rumi przy ul. Rodziewiczówny 10. 
3. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Rumia. 
4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Pomorski Kurator Oświaty. 
5. Gimnazjum nosi imię ks. Stanisława Ormińskiego na mocy uchwały Rady Miasta 

Rumi nr XXIV/190/2008 z dnia 27 marca 2008 r. 
6. Szkoła jest obiektem monitorowanym. 

 
§ 3. 

 
1. Nauka w szkole jest obowiązkowa i bezpłatna. 
2. Kształcenie w szkole trwa trzy lata na podbudowie sześcioletniej szkoły podstawowej. 
3. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia szkoły, nie dłużej niż do końca roku szkolnego 

w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18 lat. 



Rozdział 2 
Cele i zadania gimnazjum 

 
§ 4. 

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

przepisach wydanych na jej podstawie, zapewniając uczniom możliwości pełnego 
rozwoju intelektualnego w poszanowaniu godności oraz wolności światopoglądowej i 
wyznaniowej. W tym celu: 
1) umożliwia i pomaga w zdobyciu wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia szkoły i podjęcia dalszego kształcenia; 
2) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu wszechstronnego 

rozwoju osobowego, zgodnie z akceptowanym społecznie programem 
wychowawczym szkoły i programem profilaktyki dostosowanym do potrzeb 
rozwojowych uczniów; 

3) otacza opieką, propaguje zdrowy styl życia, zapewnia bezpieczeństwo wszystkim 
uczniom podczas zajęć programowych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości 
szkoły; 

4) udziela  pomocy  rodzicom  w  wypełnianiu  przez  nich  funkcji  wychowawczo- 
opiekuńczych poprzez współdziałanie w zakresie nauczania, wychowania 
i profilaktyki; 

5) zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną wszystkim uczniom oraz organizuje 
opiekę nad uczniami, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych jest 
ona potrzebna; 

6) organizuje zajęcia wyrównawcze lub inne formy pomocy; 
7) zapewnia odpowiednie warunki nauczania; 
8) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów; 
9) wspiera uczniów w  dokonywaniu wyboru  kierunku dalszego kształcenia 

10) 
i planowania kariery zawodowej oraz udziela informacji w tym zakresie;   
wdraża uczniów do samodzielności i aktywnego udziału w życiu społecznym 
i kulturalnym; 

11) umożliwia poznanie dziedzictwa kultury narodowej, europejskiej i światowej, 
podtrzymuje poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. 

12) Zaopatruje w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe 
uczniów na poszczególnych poziomach edukacyjnych. 

 
2. Szkoła umożliwia przeprowadzanie konkursów przedmiotowych na szczeblu 

wojewódzkim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sposoby realizacji zadań gimnazjum 
§ 5. Zadania dydaktyczne 

 
1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów wybierają programy nauczania opracowane 

przez innych autorów, które mogą modyfikować, albo opracowują programy własne 
(zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zawartymi w rozporządzeniu MEN) 
i wnioskują do dyrektora o ich dopuszczenie do użytku w danej szkole. 

2. Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania powinien być dostosowany do 
potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony. 

3. Przed dopuszczeniem programu nauczania ogólnego do użytku w danej szkole 
dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii: 
1) nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe 

i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program 
jest przeznaczony; 

2) konsultanta lub doradcy metodycznego; 
3) zespołu nauczycielskiego, zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo-

zadaniowego. 
4. Opinia, o której mowa, zawiera w szczególności ocenę zgodności programu nauczania 

ogólnego z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do 
potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony. 

5. Dyrektor szkoły każdego roku podaje do publicznej wiadomości wykaz podręczników 
dopuszczonych do użytku, które będą obowiązywać w następnym roku szkolnym. 

6. Nauczyciele podczas pierwszych zajęć dydaktycznych mają obowiązek przedstawić 
uczniom treści przyjętych do realizacji programów nauczania oraz szczegółowe kryteria 
oceniania, zgodne z zapisami wewnątrzszkolnego oceniania, obowiązujące dla danego 
przedmiotu nauczania w formie przedmiotowego systemu oceniania. 

7. Nauczyciel ma prawo  realizować program własny lub inne  formy pracy innowacyjnej  

8. 
i eksperymentalnej na podstawie odrębnych przepisów.  
Nauczyciele  wszystkich  przedmiotów  przygotowują  uczniów  do  uczestniczenia  

 w konkursach (zawodach) przedmiotowych i poza przedmiotowych.  
9. Dyrektor gimnazjum może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki. Wniosek do 

dyrektora za pośrednictwem wychowawcy klasy lub innego nauczyciela uczącego ucznia 
może złożyć: 
1) uczeń, za zgodą rodziców; 
2) rodzice ucznia; 
3) wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia, za 

zgodą rodziców zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
10. Rodzice kierują do dyrektora prośbę o zorganizowanie dla swoich dzieci nauki religii 

i/lub etyki. Uczniom nieuczęszczającym na naukę religii zapewnia się opiekę w czytelni 
szkolnej. 

11. Rodzice wycofują swoje dziecko z nauki religii w danej klasie w formie pisemnego 
oświadczenia skierowanego do dyrektora szkoły. 



§ 6. 
Zadania wychowawcze 

 
1. Szkoła tworzy szkolny program wychowawczy. 
2. Szkoła tworzy szkolny program profilaktyki. 
3. W programach tych znajdują się szczegółowe zadania oraz sposoby realizacji celów 

wychowawczych. 
4. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek realizować szkolny program wychowawczy i 

program profilaktyki obowiązujący w gimnazjum. 
5. Treści wychowawcze realizuje się w ramach jednostek dydaktycznych każdego 

przedmiotu, godzin do dyspozycji wychowawcy oraz podczas wszystkich zajęć 
pozalekcyjnych. 

6. Każdy wychowawca klasy we wrześniu każdego roku szkolnego ma obowiązek: 
1) zapoznać uczniów i rodziców ze statutem szkoły, szkolnym programem 

wychowawczym, szkolnym programem profilaktyki, wewnątrzszkolnymi zasadami 
oceniania; 

2) wypracować z uczniami i rodzicami plan wychowawczy dla swojej klasy, spójny ze 
szkolnym programem wychowawczym i szkolnym programem profilaktyki. 

7. W procesie wychowania każdy nauczyciel ma obowiązek ściśle współpracować z 
rodzicami uczniów. 

 
§ 7. 

Zadania opiekuńcze 
1. Gimnazjum umożliwia uczniom i ich rodzicom korzystanie z pomocy pedagoga i 

psychologa. Gimnazjum współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 
2. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym 

specjalistycznymi, i instytucjami wspierającymi uczniów materialnie. 
3. Gimnazjum zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie 

organizowanych przez nauczycieli zajęć na jego terenie oraz poza terenem w trakcie 
zajęć pozalekcyjnych. 

4. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów 
szkoła posiada stołówkę. 

5. Każdy pracownik gimnazjum oraz wszyscy uczniowie mają obowiązek udzielenia 
pomocy uczniom w nagłych sytuacjach. 

6. W celu dobrego współdziałania rodziców oraz nauczycieli i wychowawców organizuje 
się w gimnazjum cyklicznie zebrania, podczas których rodzice mają prawo do: 
1) zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno - wychowawczymi w danej 

klasie i całym gimnazjum oraz z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów; 

2) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów 
i przyczyn trudności w nauce. 

 
§ 8. (uchylony) 

 
§ 9. (uchylony) 



Rozdział 3 
Organizacja szkoły 

§ 10. 
 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w 
systemie klasowo-lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
prowadzenia zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut zachowując ogólny 
tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

3. W uzasadnionych wypadkach dyrektor może ustalić inny czas trwania lekcji, jeśli 
wymaga tego specyficzna organizacja zajęć w danym dniu. 

 
§ 11. 

Organizacja roku szkolnego 
 
1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

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

2. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu 
uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, 
może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych w wymiarze do 8 dni. 

3. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych mogą być ustalone: 
1) w dni, w których w szkole odbywa się egzamin gimnazjalny; 
2) w dni świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy; 
3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub 

potrzebami społeczności lokalnej. 
4. Dyrektor szkoły, w terminie do 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich 

rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć 
dydaktyczno- wychowawczych. 

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

 
§ 11 a. (Uchylono) 

 
§ 12. 

 
1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów. 
2. Liczba uczniów w oddziale powinna w zasadzie wynosić od 26 do 28. 
3. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym 

z tych oddziałów byłaby niższa niż 18. 
4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest 

w szczególności ustalanie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 
modyfikowanie w miarę potrzeb. Przewodniczącym zespołu jest wychowawca oddziału. 

5. Dyrektor gimnazjum może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub 
inne zespoły problemowo- zadaniowe. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący, 
powoływany przez dyrektora szkoły na wniosek danego zespołu. 



6. W celu realizacji zadań dydaktycznych dyrektor powołuje zespoły przedmiotowe, 
składające się z nauczycieli danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych: 
1) zespół nauczycieli języka polskiego; 
2) zespół nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie; 
3) zespół nauczycieli matematyki; 
4) zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych; 
5) zespół nauczycieli języków obcych; 
6) zespół nauczycieli przedmiotów artystycznych, technicznych, religii i etyki; 
7) zespół nauczycieli wychowania fizycznego. 

7. Do zadań zespołów należy: 
1) wybór podręczników z listy MEN; 
2) wybór programów nauczania i wnioskowanie do dyrektora szkoły o ich 

dopuszczenie do użytku w szkole; 
3) korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych; 
4) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów; 
5) opracowanie sposobu pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 
6) przygotowanie i przeprowadzenie próbnych egzaminów gimnazjalnych oraz analiza 

ich wyników. 
8. W celu realizacji zadań wychowawczych dyrektor powołuje zespoły wychowawcze, w 

skład których wchodzą wychowawcy oddziałów, pracujący na trzech poziomach: klas I, 
II oraz III. 

9. Do zadań zespołu wychowawczego należy: 
1) ustalenie celów wychowania, opracowanie planów wychowawczych i ich ewaluacja; 
2) opracowanie zasad i kryteriów oceniania zachowania uczniów; 
3) opracowanie procedur nagradzania i karania uczniów; 
4) rozwiązywanie problemów wychowawczych; 
5) wspomaganie pracy nauczycieli. 

10. Dyrektor ma prawo powołać doraźnie w razie potrzeby inne zespoły problemowo-
zadaniowe współpracujące z innymi organami szkoły, które zajmą się m.in. rozwojem 
ucznia, opracowaniem planu profilaktycznego i wychowawczego szkoły, opracowaniem 
programów naprawczych czy ewaluacją. 

11. Pracę zespołów nadzorują dyrektor i wicedyrektorzy szkoły. 
12. W celu pomocy uczniom z orzeczeniem o konieczności kształcenia specjalnego dyrektor 

powołuje zespoły do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

 
 
§ 13.  

1. Oddziałem opiekuje się wychowawca  

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

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

4. 
uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych.  
Dyrektor  szkoły  w  miarę  możliwości  podaje  nazwisko  i  imię  wychowawcy   do  

 wiadomości uczniów i ich rodziców równocześnie z ogłoszeniem listy uczniów danego  

 

oddziału przyjętych do klasy pierwszej gimnazjum. 
 
 
 
 
  



§ 14. 
 
1. Absolwenci szkół podstawowych zamieszkali w obwodzie przyjmowani są do klasy 

pierwszej z urzędu na podstawie zgłoszenia. 
2. Przy zgłoszeniu kandydata do klasy pierwszej należy przedłożyć do wglądu świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej. 
3. Na wniosek rodziców ucznia, dyrektor może wyrazić zgodę na przyjęcie absolwentów 

szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem naszego gimnazjum zgodnie z 
kryteriami przyjęcia ucznia spoza rejonu. 

4. Do wniosku dołącza się: 
1) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; 
2) zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu; 
3) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu 
wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 22 ust.2 pkt 8 USO. 

5. Kandydaci do oddziałów sportowych dostarczają dodatkowo: 
1) orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu, zgodnie z przepisami 

w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i 
młodzież do ukończenia 21 roku życia; 

2) pisemną zgodę rodziców. 
6. W przypadku, gdy uczeń przyjęty do gimnazjum spoza obwodu  łamie obowiązki 

wynikające ze statutu, dyrektor szkoły, na wniosek wychowawcy, podejmuje decyzję o 
przekazaniu ucznia do szkoły zgodnie z rejonizacją. 

 
§ 15. 

Rekrutacja 
 
1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora 

szkoły, który wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 
2. Kryteria rekrutacji uczniów spoza obwodu określa Uchwała Rady Miejskiej Rumi. 

1) uchylono 
2) uchylono 
3) uchylono 
4) uchylono 

3. Rekrutacja do oddziałów sportowych odbywa się na takich samych zasadach jak do 
oddziałów ogólnodostępnych z tym, że kandydat musi łącznie spełnić dodatkowe 
warunki: 
1) bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do 

uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny 
sportowej lub innego uprawnionego lekarza; 

2) pisemna zgoda rodziców; 
3) pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. 

4. Mając na uwadze zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, 
szkoła stwarza warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów. W tym celu 
może tworzyć oddziały dla uczniów o szczególnych zainteresowaniach. 

5. Harmonogram rekrutacji określa Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty dotyczące 
rekrutacji. 
 

 
 



§ 16. 
 
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem 
szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowego planu 
nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku. 

2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego 
roku. 

2a. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: 
1) Liczbę pracowników szkoły w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze; 
2) Ogólna liczbę godzin zajęć edukacyjnych, finansowanych ze środków 

przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 
2b. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły z 

uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć 
określający organizację zajęć edukacyjnych. 

3. W szkole mogą być prowadzone innowacje pedagogiczne i eksperymenty. 
4. W zależności od potrzeb rozwojowych uczniów, z uwzględnieniem możliwości 

finansowych, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów. 
5. Zajęcia pozalekcyjne finansowane są z funduszu profilaktyki czasu wolnego, godzin do 

dyspozycji dyrektora szkoły i godzin przyznanych przez organ prowadzący. 
6. Nauczyciel w ramach 40- godzinnego tygodnia pracy oraz otrzymywanego 

wynagrodzenia jest zobligowany do realizacji zajęć i czynności wynikających z zadań 
statutowych szkoły, w tym zajęć wychowawczych I opiekuńczych uwzględniających 
potrzeby i zainteresowania uczniów. 

7. Celem zajęć jest stworzenie w szkole i środowisku optymalnych warunków rozwoju 
uczniów, rozwijanie ich zainteresowań i zapewnienie możliwości indywidualnego 
rozwoju. 

8. Zajęcia pozalekcyjne mogą obejmować koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia 
sportowe, zajęcia wyrównawcze, udział w projektach Europejskiego Funduszu 
Społecznego i innych projektach zewnętrznych. 

 
§ 16a. 

 
Organizacja działalności innowacyjnej i eksperymentalnej 

1. Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, 
całą szkołę, oddział lub grupę. 

2. Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę 
odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji 
planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych. 

3. Innowacje lub eksperymenty, wymagające przyznania szkole dodatkowych środków 
budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej 
zgody na finansowanie planowanych działań. 

4. Rekrutacja do szkół lub oddziałów, w których jest prowadzona innowacja lub 
eksperyment, odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności. 

5. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny. 
6. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje rada pedagogiczna. 
7. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu: 

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji; 
2) uchylono; 
3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie 



w szkole w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane. 
8. Uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad 

oraz opinią rady szkoły i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji dyrektor szkoły 
przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę. 

9. Uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentu w szkole podejmuje rada pedagogiczna 
po zapoznaniu się z celem, założeniami i sposobem realizacji eksperymentu. 

10. Uchwała w sprawie wprowadzania eksperymentu może być podjęta po uzyskaniu: 
1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w eksperymencie; 
2) uchylono; 
3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego eksperymentu na jego prowadzenie 

w szkole. 
11. Dyrektor szkoły, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, występuje do ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania z wnioskiem o wyrażenie zgody na 
prowadzenie eksperymentu w szkole. 

12. Wniosek ten składa się za pośrednictwem kuratora oświaty, który dołącza swoją opinię. 
13. Wniosek powinien zawierać: 

1) cel, założenia i sposób realizacji eksperymentu; 
2) opinię jednostki naukowej, dotyczącą założeń eksperymentu wraz ze zgodą tej 

jednostki na sprawowanie opieki nad przebiegiem eksperymentu i na dokonanie jego 
oceny; 

3) zgodę rady pedagogicznej oraz opinię rady szkoły 
4) zgodę organu prowadzącego szkołę. 

14. Dyrektor szkoły prowadzącej eksperyment przekazuje bezpośrednio po jego zakończeniu 
ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania ocenę eksperymentu dokonaną 
przez jednostkę naukową, która sprawuje opiekę nad przebiegiem eksperymentu, a także 
informuje o niej organ prowadzący szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

15. Ocenę tę składa się za pośrednictwem kuratora oświaty, który dołącza swoją ocenę. 
 

§ 17. 
1. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, komputerowych, informatyki w oddziałach 

liczących więcej niż 24 uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej 
lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie 
może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej. 

2. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących 
więcej niż 24 uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, 
międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów, przy 
podziale na grupy z uwzględnia się stopień zaawansowania znajomości języka obcego. 

3. W oddziałach liczących mniej niż 24 uczniów można dokonywać podziału na grupy na 
zajęciach języków obcych i informatyki po zapewnieniu środków finansowych przez 
organ prowadzący szkołę. 

4. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących nie więcej niż 26 
uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup oddziałowych, międzyoddziałowej lub 
międzyklasowej z tym, że jeżeli w skład grupy oddziałowej międzyoddziałowej, 
międzyklasowej wychodzą uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów 
integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może 
być większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub specjalnym. 

5. Zajęcia wychowania fizycznego w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą 
być prowadzone łącznie albo oddzielenie dla dziewcząt i chłopców. 

 
 
 



§ 17a. 
Organizacja oddziałów sportowych 

1. Oddziały sportowe skupiają młodzież o zainteresowaniach sportowych i nienagannym 
stanie zdrowia potwierdzonym przez lekarza sportowego. 

2. Kwalifikacja do oddziału sportowego następuje poprzez próby sprawności fizycznej w 
zależności od ustalonej dyscypliny sportu. 

3. Klasa sportowa realizuje obowiązującą podstawę programową oraz programy własne 
ustalonych dyscyplin w wymiarach w nich określonych (łącznie 10 godzin tygodniowo). 

 
4. Programy własne wychowania fizycznego mogą być realizowane po dopuszczeniu do 

użytku przez dyrektora szkoły zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej. 

5. Uczniowie ćwiczą w grupach zgodnie z wybraną specjalnością. 
6. Przewiduje się trzyletni cykl edukacyjny dla realizacji programu. 
7. Organizacja oddziału sportowego może być zmieniona na uzasadniony wniosek 

nauczycieli uczących w tym oddziale. 
 

§ 18. 
1. Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia 

nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, mogą być tworzone oddziały 
przysposabiające do pracy. 

2. Liczbę uczniów w takim oddziale określają odrębne przepisy. 
3. Po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia dyrektor szkoły, na 

podstawieuchwały rady pedagogicznej, za zgodą rodziców przyjmuje ucznia do oddziału. 
przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię lekarską oraz opinię poradni 
psychologiczno- pedagogicznej. 
4.  W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie

z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb
i możliwości uczniów.   

5. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel z uwzględnieniem 
wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w 
określonym zawodzie. 

6. Przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum albo poza 
gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez dyrektora szkoły ze szkołą 
zawodową, placówką kształcenia ustawicznego lub przedsiębiorcą. 

 
§ 19 

                                                          Biblioteka szkolna 
 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 
uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu 
pracy nauczyciela oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają: 
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów; 
2) wypożyczanie zbiorów poza siedzibę biblioteki; 
3) korzystanie ze zbiorów w czytelni; 
4) prowadzenie edukacji czytelniczo-medialnej uczniów.  

 2a. Biblioteka szkolna realizuje następujące cele: 
1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań 

uczniów; 
2) przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji; 



3) wdrażanie do poszanowania książki; 
 

4) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym; 
5) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych; 
6) współdziałanie z nauczycielami; 
7) rozwijanie życie kulturalne szkoły; 
8) wpieranie doskonalenia nauczycieli; 
9) przygotowywanie  uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym 

społeczeństwa.  
2b. Zadania biblioteki szkolnej: 
1) Popularyzacja nowości bibliotecznych; 
2) Statystyka czytelnictwa, 
3) Informacja problemowa oparta na wykorzystaniu tradycyjnego i 

komputerowego warsztatu informacyjnego, 
4) Komputeryzacja biblioteki, 
5) Renowacja i konserwacja księgozbioru, 
6) Systematyczna praca z czytelnikiem indywidualnym, grupowym, zbiorowym, 
7)  Współpraca z radą pedagogiczną, radą rodziców, 
8) Współpraca z innymi bibliotekami na terenie gminy. 

3. Godziny pracy biblioteki winny umożliwiać uczniom, nauczycielom i innym 
pracownikom szkoły dostęp do zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

4.  Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami, nauczycielami, rodzicami, innymi 
bibliotekami, gminą, władzami lokalnymi, ośrodkami kultury oraz innymi instytucjami. 

5. Zasady współpracy z uczniami 
a) z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie naszego gimnazjum, ich 

rodzice 
b) biblioteka zapewnia uczniom dostęp do podręczników i materiałów edukacyjnych 
c) biblioteka przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu 
d) uczniowie szkoły mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w pracy 

koła biblioteki szkolnej 
e) biblioteka popularyzuje czytelnictwo wśród uczniów szkoły poprzez 

organizowanie konkursów i quizów czytelniczych 
f) biblioteka stara się wspierać indywidualny rozwój ucznia przy scisłej współpracy z 

pedagogiem szkolnym 
g) biblioteka upowszechnia treści Edukacji zdrowotnej przy współpracy z 

pielęgniarką szkolną 
6. Zasady współpracy z nauczycielami 

a) wspieranie nauczyciela w procesie dydaktycznym i wychowawczym 
b) współpraca nauczycieli wszystkich przedmiotów z biblioteką, odwoływanie się do 

jej zasobów 
c) informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów 
d) uczestniczenie w organizacji imprez okolicznościowych zgodnie z zapisami w 

planie pracy szkoły 
e) proponowanie zajęć bibliotecznych zgodnych z programem dydaktycznym i 

bieżącymi oczekiwaniami, odwołując się w pracy do metod aktywizujących i 
projektu 

f) informowanie o nowościach i tematycznych spisach bibliograficznych 
g) przedkładanie nauczycielom oferty zajęć 

7. Zasady współpracy z rodzicami 
a) pomoc w doborze literatury 
b) popularyzowanie czytelnictwa i wiedzy pedagogicznej wśród rodziców 



c) informowanie rodziców o stanie czytelnictwa uczniów 
d) zamieszczanie w szkolnej gazetce bibliotecznej artykuły i cykliczne sprawozdania 
e) przedstawianie rodzicom zasad korzystania z księgozbioru ( ze szczególnym 

podręczników dotowanych) 
8. Zasady współpracy z innymi bibliotekami 

a) wspólne organizowanie imprez czytelniczych 
b) wymiana wiedzy i doświadczeń 
c) udział w targach i kiermaszach 
d) prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych 
e) uczestniczenie w konferencjach i warsztatach metodycznych prowadzonych przez 

Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną 
9. Zasady współpracy z gminą, władzami lokalnymi, ośrodkami kultury, innymi 
instytucjami 

a) wspieranie rozwoju lokalnego 
b) udział w targach i kiermaszach 
c) rozwijanie kultury czytelniczej uczniów oraz wzbogacanie zbiorów i wyposażenia 

bibliotek (pozyskiwanie książek jako dary od innych instytucji, rodziców, 
nauczycieli) 

d) w procesie kształcenia uczniowie powinni mieć dostęp do wszystkich zasobów 
wiedzy, szkoła ma uczyć korzystania z innych zasobów 

 
§ 19 a 

 
Zadania bibliotekarza 

 
Zadania bibliotekarza: 

1) umożliwia korzystanie ze zbiorów w czytelni; 
2) prowadzi przysposobienie czytelniczo-informacyjne uczniów; 
3) udostępnia książki i inne źródła informacji; 
4) stwarza warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z 

różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 
5) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów, wyrabia i pogłębia 

nawyk czytania i uczenia się; 
6) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną; 
7) powiększa zasoby biblioteczne z uwzględnieniem środków finansowych szkoły; 
8) prowadzi konserwację i selekcję zbiorów; 
9) współdziała z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych, 

współuczestniczy w realizacji zadań dydaktycznych szkoły; 
10) wspiera nauczycieli w realizacji ich programów nauczania; 
11) realizuje zadanie związane z udostępnianiem bezpłatnych podręcznikami dla 

uczniów; 
12) współpracuje z Radą Rodziców w zakresie wyboru/ zakupu książek 

przeznaczonych na nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego; 
13) współpracuje z Samorządem Szkolnym w procesie gromadzenia literatury 

młodzieżowej zgodnej z zainteresowaniami uczniów; 
14) współpracuje z innymi bibliotekami szkolnymi oraz bibliotekami publicznymi. 

 
 
 
 
 



 
§ 20.  

Stołówka 
1. W celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów szkoła organizuje stołówkę. 
2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. 
3. Zasady korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat, ustala dyrektor w porozumieniu z 

organem prowadzącym. 
4. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o 
których mowa w ust. 2, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od 
tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. 
5. Ze stołówki szkolnej za pełną odpłatnością mogą korzystać pracownicy szkoły. 
6. Odpłatność za każdy niewykorzystany dzień jest zwracana pod warunkiem, że zgłoszenie 

o niewykorzystaniu posiłku w tym dniu zostanie dokonane przynajmniej w 
jednodniowym wyprzedzeniem. 

7. Normy zatrudnienia pracowników w stołówce szkolnej określają obowiązujące w tym 
zakresie przepisy i wytyczne organu prowadzącego szkołę. 

8. Czynności związane z pobieraniem opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej prowadzi 
intendent szkoły w terminach przez siebie wyznaczonych i podanych do ogólnej 
wiadomości. 

 
§ 21. 

Zadania psychologa szkolnego 
1. W celu zapewnienia uczniom prawidłowego rozwoju psychicznego szkoła zatrudnia 

psychologa szkolnego. 
2. Szczegółowy zakres obowiązków psychologa szkolnego określa dyrektor szkoły w 

oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 
dzieci i młodzieży. 

3. Do obowiązków psychologa szkolnego należy w szczególności: 
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym 

diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia; 
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, 

określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców 
i nauczycieli; 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 

4) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku 
szkolnym i pozaszkolnym ucznia; 

5) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów 
problemowo-zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych 
wynikających z programu profilaktyki i programu wychowawczego szkoły; 

6) ścisła współpraca z rodzicami ucznia oraz jego wychowawcą w zakresie 
wychowania; 

7) organizowanie różnych form terapii dla uczniów niedostosowanych społecznie, 
czuwanie nad prawidłowością wdrażania programu profilaktyki i jego efektami. 

 
 
 
 
 



 
§ 21a. 

Zadania doradcy zawodowego 
Do obowiązków doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1) Prowadzenie warsztatów grupowych z zakresu poradnictwa zawodowego w kl. I-III. 
2) Indywidualne konsultacje dla uczniów i rodziców. 
3) Spotkania doradcze dla uczniów szkół podstawowych podczas Dni Otwartych 

Gimnazjum. 
4) Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie uczniom informacji na temat oferty 

edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych, rynku pracy, atrakcyjnych zawodów oraz 
zmieniających się trendów edukacyjnych i zawodowych. 

5) Organizacja wyjść i wycieczek zawodoznawczych do instytucji edukacyjnych. 
6) Organizacja Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych. 
7) Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie poradnictwa 

zawodowego. 
8) Analizowanie losów absolwentów. 

 
§ 22. 

Zadania pedagoga szkolnego 
1. W celu zapewnienia uczniom prawidłowej opieki pedagogicznej szkoła zatrudnia 

pedagoga szkolnego. 
2. W zakresie opieki i pomocy uczniom pedagog szkolny współpracuje z rodzicami, 

wychowawcami, nauczycielami oraz specjalistami instytucji wspomagających proces 
edukacji i wychowania. 

3. Do obowiązków pedagoga należy w szczególności: 
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych; 
2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi 

uzdolnieniami, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do 
rozpoznanych potrzeb; 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy pedagogicznej dla uczniów, 
rodziców i nauczycieli; 

4) podejmowania działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 
wychowawczego szkoły i szkolnego programu profilaktyki w stosunku do uczniów z 
udziałem rodziców i nauczycieli; 

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z 
programu wychowawczego szkoły i szkolnego programu profilaktyki; 

6) planowanie i koordynacja zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, 
rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia 
i zawodu; 

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym 
się w trudnej sytuacji życiowej. 

 
§ 22 a. uchylono 

 
§ 23. 

Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki 
pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia pomiędzy dyrektorem szkoły a szkołą 
wyższą. 

 
 



 
§ 24. 

 
Zgodnie z Art. 15 Konwencji o Prawach Dziecka szkoła umożliwia działanie na swoim 
terenie pokojowym organizacjom i stowarzyszeniom młodzieżowym. 
 

§ 25. 
Współpraca z instytucjami 

 
1. Szkoła  współpracuje  z  instytucjami  w  zakresie  rozwiązywania  problemów 

wychowawczych, dydaktycznych, materialnych i emocjonalnych uczniów, a w 
szczególności z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem Rodzinnym, Ośrodkami 
Pomocy Społecznej, Policją, Strażą Miejską, Placówkami Opiekuńczo-Wychowawczymi 
na terenie miasta i powiatu. 

2. Formy współpracy szkoły z instytucjami to: 
1) wymiana informacji o uczniach szkoły będących jednocześnie 

podopiecznymi instytucji; opiniowanie uczniów na potrzeby instytucji; 
2) ustalanie z instytucjami najwłaściwszych form pomocy uczniom; 
3) organizowanie  różnych  form  pomocy  oraz  dostosowywanie  metod  pracy 

dydaktycznej i wychowawczej z uczniem na podstawie opinii, orzeczeń, decyzji i 
postanowień wydanych przez instytucje w sprawach uczniów; 

4) zwracanie się do instytucji w formie wniosków, zgłoszeń, próśb (w zależności od 
rodzaju instytucji i problemu) o diagnozy, orzeczenia, decyzje lub postanowienia 
dotyczące odpowiednich form pomocy uczniom. 

3. Zgłoszenia, wnioski i prośby są przekazywane przez szkołę instytucjom w porozumieniu 
z rodzicami uczniów. Wyjątek stanowią sytuacje, kiedy szkoła podejrzewa, że problemy 
ucznia wynikają z poważnych zaniedbań rodziców i porozumienie z nimi nie jest 
możliwe. 

4. Decyzję o tym, czy szkoła zwraca się do odpowiedniej instytucji z wnioskiem, prośbą lub 
zgłoszeniem podejmuje dyrektor. 

5. Szkoła może pełnić rolę pośrednika między rodzicami uczniów a instytucjami za zgodą 
rodziców w zakresie organizowania terminów badań, spotkań czy przekazywania 
informacji i opinii. 

6. W sytuacji, kiedy szkoła zauważa problemy ucznia, pełni ona rolę inicjatora kontaktów 
uczniów i ich rodziców z instytucjami odpowiednimi do pomocy uczniowi; motywuje do 
kontaktu, wskazuje odpowiednie instytucje, monitoruje przebieg kontaktu uczeń – rodzic 
instytucja. 

7. Kontaktami z instytucjami w sprawach uczniów z ramienia szkoły zajmują się: dyrektor, 
wychowawcy i nauczyciele, szczególnie zaś pedagog i psycholog szkolny. 

 
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

§ 26. 
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom polega na rozpoznawaniu i 

zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz 
rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w 
szczególności: 
1) z niepełnosprawności; 
2) z niedostosowania społecznego; 
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 
4) ze szczególnych uzdolnień; 
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 



6) z zaburzeń komunikacji językowej; 
7) z choroby przewlekłej; 
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 
9) z niepowodzeń edukacyjnych; 
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia, 

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 
11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

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

2. Szkoła otacza opieką uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z ich 
potrzebami w formie: 
1) zajęć rozwijających uzdolnienie; 
2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych; 
3) specjalistycznych (pedagog, psycholog, zajęcia socjoterapeutyczne, terapia 

pedagogiczna); 
4) nauczania indywidualnego, nauczania specjalnego. 

3. Zajęcia specjalistyczne są organizowane według zasad określonych w rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno - 

4.
pedagogicznej.   
Zajęcia specjalistyczne, nauczanie indywidualne i specjalne są organizowane w szkole  

5.
w porozumieniu z organem prowadzącym.   
Nauczanie indywidualne organizowane jest w miejscu pobytu dziecka lub w szkole  

 w oddzielnym pomieszczeniu zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu Poradni  
 Psychologiczno – Pedagogicznej.   
6. Nauczanie specjalne organizuje się zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 
7. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uzyskują w szkole 

pomoc w formach określonych w Indywidualnym Programie Edukacyjno-
Terapeutycznym ustalonym przez powołany w szkole zespół. 

8. Dla każdego ucznia posiadającego orzecenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o 
potrzebie nauczania indywidualnego, ucznia posiadającego zalecenie rewalidacji 
indywidualnej dyrektor szkoły ustala zasady, zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć. 

9. Uczniowie wymienieni w ust. 1. mogą być kierowani do placówek specjalistycznych, 
organizujących zajęcia terapeutyczne, wyrównawcze i korekcyjne. 

10. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zakwalifikowani przez Poradnię 
Psychologiczno – Pedagogiczną korzystają z utworzonych klas integracyjnych na terenie 
miasta. 

11. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów danej klasy planuje i koordynuje 
wychowawca. 



§ 27. 
1. Uczniowie niepełnosprawni w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty są otoczeni 

szczególną opieką ze strony szkoły. 
2. Szkoła zapewnia uczniom niepełnosprawnym organizację nauki, w miarę możliwości 

warunki i metody pracy dostosowane są do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych oraz możliwości ucznia na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. 

3. Zakres  i  sposób  dostosowania  wymagań  oraz  formy  i  metody  pracy  z  uczniem 
niepełnosprawnym, a także zakres współpracy i wsparcia jego rodzica zawarte są w 
Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym opracowanym dla ucznia przez 
zespół powołany przez dyrektora. 

4. Szkoła zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego 
zapewnia uczniom niepełnosprawnym zajęcia rewalidacyjne, socjoterapeutyczne i inne 
specjalistyczne uzależnione od potrzeb ucznia i możliwości szkoły. 

§ 28. 
 
1. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie przerw śródlekcyjnych na terenie 

gimnazjum pełnione są dyżury nauczycielskie według harmonogramu opracowanego przez 
wicedyrektorów. Obowiązki i zadania nauczyciela dyżurnego określa regulamin. 

2. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel 
prowadzący te zajęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozdział 4 
Organy szkoły 

§ 29. 
 
Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły; 
2) rada pedagogiczna; 
3) uchylono 
4) rada rodziców; 
5) samorząd uczniowski. 

 
§ 30. 

                                                            Dyrektor szkoły 
1. Dyrektora szkoły powołuje w drodze konkursu i odwołuje organ prowadzący szkołę. 
2. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego 

powołuje i odwołuje wicedyrektorów szkoły. 
3. Stanowisko wicedyrektora tworzy się, jeżeli w szkole jest co najmniej 12 oddziałów. 
4. Na każde następne 12 oddziałów przypada następne stanowisko wicedyrektora. 
5. Dyrektor szkoły, w ramach posiadanych środków finansowych, może tworzyć dodatkowe 

stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze za zgodą organu 
prowadzącego szkołę. 

 
§ 31. 

Zadania dyrektora szkoły 
Dyrektor szkoły w szczególności: 

1) reprezentuje szkołę na zewnątrz; 
2) kieruje całokształtem pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły oraz 

ponosi za nią odpowiedzialność; 
3) stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez aktywne 

działania prozdrowotne; 
4) sprawuje kontrolę i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci 

zamieszkujące w obwodzie szkoły do 18 roku życia; 
5) przyjmuje uczniów do szkoły oraz decyduje w sprawach zmiany oddziału przez 

uczniów; 
6) może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki; 
7) na wniosek rodziców może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko 

zamieszkujące w obwodzie szkoły obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza 
szkołą; 

8) może wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty w sprawie przeniesienia ucznia do 
innej szkoły; 

9) w drodze decyzji może skreślić ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały rady 
pedagogicznej, jeżeli uczeń nie podlega obowiązkowi szkolnemu; 

10) na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – 
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu 

 edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, 
 z  niepełnosprawnościami  sprzężonymi  lub  z  autyzmem,  w  tym  z  zespołem  

11) 
Aspergera, z nauki drugiego języka.    
na wniosek rodziców zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego zgodnie 

12) 
z zaleceniami lekarza;    
organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną;    

13) w  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach,  uniemożliwiających  udział ucznia 
 w realizacji projektu edukacyjnego, może zwolnić ucznia z realizacji projektu.  



 
§ 32. 

Dyrektor szkoły: 
1) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 
2) realizuje jej uchwały pod warunkiem, że są one zgodne z przepisami prawa; 
3) tworzy atmosferę życzliwości i zgodnego współdziałania członków rady w celu 

podnoszenia poziomu pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 
4) wpływa na postawę nauczycieli, pobudza ich do twórczej pracy i podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych; 
5) dba o autorytet rady pedagogicznej oraz ochronę praw i godności zarówno nauczycieli 

jak i uczniów; 
6) zapoznaje radę pedagogiczną z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz 

omawia tryb i formy ich realizacji. 
 

§ 33. 
1. Dyrektor szkoły, we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska 

kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego: 
1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia 

jakości pracy szkoły; 
2) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły; 
3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: 
a) organizowanie szkoleń i narad; 
b) motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego; 
c) przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez 

dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego. 
2. W celu realizacji zadań, o których mowa, dyrektor szkoły w szczególności obserwuje 

prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne 
zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły. 

3. Dyrektor szkoły opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który 
przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego 
dotyczy plan. Plan nadzoru zawiera w szczególności: 
1) cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram 
2) tematykę  i  terminy  przeprowadzania  kontroli  przestrzegania  przez  nauczycieli 

przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i 
opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły; 

3) tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli. 
4. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż 2 razy w roku 

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 
informacje o działalności szkoły. 

5. Dyrektor szkoły gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich 
pracy według zasad określonych w odpowiednich przepisach. 

6. Dyrektor szkoły opracowuje program rozwoju szkoły, wykorzystując wyniki ewaluacji 
wewnętrznej i zewnętrznej. 

7. Dyrektor szkoły dopuszcza do użytku w szkole programy nauczania. 
8. Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez 

wizytatora) jest obowiązany powiadomić: 
1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń; 
2) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji. 

 
§ 34. 

 



1. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i 
pozostałych pracowników. W szczególności decyduje w sprawach: 
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 
2) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym 

pracownikom; 
3) występowania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, 

nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły; 
4) opracowania zakresu obowiązków pracowników; 
5) organizowania pomocy socjalnej dla pracowników, w tym celu ma prawo powołania 

„komisji socjalnej” jako organu doradczego. 
2. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, 

samorządem uczniowskim, radą rodziców. 
§ 35. 

 
Dyrektor szkoły: 

1) kieruje działalnością szkoły; 
2) reprezentuje ją na zewnątrz; 
3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole; 
4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego; 
5) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących; 
6) dysponuje  środkami  określonymi  w  planie  finansowym  szkoły  i  ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 
7) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 
8) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 
w organizacji praktyk studenckich; 

9) odpowiada  za  właściwą  organizację  i  przebieg  egzaminów  przeprowadzanych 
w szkole; 

10) stwarza  warunki do działania  w szkole wolontariuszy,  stowarzyszeń i  innych 
 organizacji, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie 
form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 
11) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 
12) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia; 
13) ustala na podstawie propozycji zespołu nauczycieli: 

1. zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich 
oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata w szkole; 
2. materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym. 

 
§ 35a 

Zadania I wicedyrektora 
1. Zrealizowanie ustalonego pensum godzin dydaktycznych. 
2. Zabezpieczenie prawidłowej działalności organizacyjnej szkoły i reprezentowanie jej na 

zewnątrz podczas nieobecności dyrektora. 
3. Kształtowanie właściwej atmosfery i dyscypliny pracy wśród pracowników i uczniów. 
4. Sprawowanie ustalonego planem nadzoru pedagogicznego. 
5. Systematyczna kontrola dokumentacji przebiegu nauczania oraz dokumentacji pracy 

nauczyciela. 
6. Wnioskowanie do dyrektora szkoły o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom 

za osiągnięcia w pracy zawodowej. 



7. Terminowe informowanie nauczycieli o konkursach przedmiotowych i zawodach, 
prowadzenie ich dokumentacji. 

8. Kierowanie pracami związanymi z przygotowaniem imprez, spotkań z rodzicami i 
uroczystości szkolnych oraz przydzielanie nauczycieli i uczniów do ich realizacji. 

9. Czuwanie nad prawidłową realizacją zadań wychowawczo-opiekuńczych szkoły. 
10. Organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli w razie nieobecności drugiego 

wicedyrektora. 
11. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem biblioteki szkolnej oraz właściwą realizacją 

jej zadań. 
12. Nadzorowanie pracy psychologa i pedagoga szkolnego oraz ich współpracy z 

wychowawcami klas. 
13. Rozliczanie działalności organizacji uczniowskich. 
14. Sporządzanie informacji i sprawozdań do organu prowadzącego i nadzorującego szkołę, 

instytucji współdziałających ze szkołą oraz dostarczanie niezbędnych informacji do 
sprawozdań przygotowywanych przez innych pracowników. 

15. Współudział w planowaniu, wykonywaniu i dokumentowaniu ewaluacji wewnętrznej. 
16. Nadzorowanie organizacji wycieczek szkolnych we współpracy z wyznaczonym 

nauczycielem. 
17. Nadzór nad aktualizacją strony internetowej szkoły. 
18. Przeniesienie planu lekcji na tablicę magnetyczną oraz dokonywanie bieżących zmian. 
19. Nadzór nad nauczycielami pełniącymi dyżury w czasie przerw między lekcjami. 
20. Nadzorowanie prac zespołów przedmiotowych i zadaniowych. 
21. Przygotowanie z zespołem nauczycieli projektów regulaminów nauczycieli. 
22. Przygotowanie dokumentacji i uczestnictwo w pracach szkolnej komisji rekrutacyjnej. 
23. Przygotowanie szkoły do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego. 
24. Nadzór nad prawidłową eksploatacją, przechowywaniem i konserwacją pomocy 

naukowych i sprzętu. 
25. Zamawianie i nadzór nad dystrybucją podręczników szkolnych. 
26. W przypadku jawnego naruszenia dyscypliny pracy przez nauczyciela lub pracownika 

niepedagogicznego występowanie z wnioskiem o jego ukaranie do dyrektora szkoły. 
27. Przygotowywanie materiałów analitycznych na posiedzenia Rady Pedagogicznej. 
28. Inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i podejmowania działań 

innowacyjnych w szkole. 
29. Wykonywanie innych czynności dotyczących funkcjonowania gimnazjum zleconych przez 

dyrektora szkoły w wyznaczonym terminie, składanie sprawozdań z realizacji zadań do 
Dyrektora Szkoły. 

 
§ 35 b 

Zadania II wicedyrektora 
1. Realizacja ustalonego pensum godzin dydaktycznych. 
2. Zabezpieczenie prawidłowej działalności organizacyjnej szkoły. 
3. Kształtowanie właściwej atmosfery i dyscypliny pracy wśród pracowników i uczniów. 
4. Sprawowanie ustalonego planem nadzoru pedagogicznego m.in. poprzez obserwację 

lekcji nauczycieli oraz kontrole prawidłowej realizacji programów nauczania oraz 
podstawy programowej poszczególnych przedmiotów i godzin wychowawczych klas 
drugich. 

5. Systematyczna kontrola dokumentacji przebiegu nauczania oraz dokumentacji pracy 
nauczyciela (dziennik elektroniczny, arkusze ocen, dzienniki zajęć indywidualnych 

6. Wnioskowanie do dyrektora szkoły o przyznanie dodatku motywacyjnego 
nauczycielom za osiągnięcia w pracy zawodowej. 

7. Kontrolowanie i gromadzenie informacji o prowadzonych zajęciach pozalekcyjnych 
sportowych. 



8. Przygotowanie planu lekcji w programie Vulcan, w tym zajęć indywidualnych oraz 
dokonywanie jego bieżących zmian, przesyłanie planu lekcji na bieżąco na stronę 
internetową szkoły. 

9. Nadzór nad aktualizacją strony internetowej szkoły. 
10. Organizowanie zastępstw za nieobecnych w pracy nauczycieli, prowadzenie ich 

prawidłowej dokumentacji. 
11. Sporządzanie zestawień zastępstw doraźnych, nadgodzin stałych, godzin nauczania 

indywidualnego rozliczanie godzin z umowy zlecenia i przekazywanie list do 
księgowości. 

12. Sporządzanie sprawozdań do organu prowadzącego, dostarczanie niezbędnych 
informacji do sprawozdań przygotowywanych przez innych pracowników. 

13. Ustalanie harmonogramu dyżurów nauczycieli w czasie przerw między lekcjami oraz 
nadzór nad przestrzeganiem regulaminu nauczyciela dyżurnego. 

14. Włączanie się w organizację rekrutacji i egzaminu gimnazjalnego. 
15. Nadzorowanie prac zespołów przedmiotowych i zadaniowych (matematyczno – 

informatyczny, przyrodniczy, wychowania fizycznego, zespół statutowy, zespół ds. 
modyfikacji koncepcji pracy szkoły). 

16. W przypadku jawnego naruszenia dyscypliny pracy przez nauczyciela lub 
pracownika niepedagogicznego występowanie z wnioskiem o jego ukaranie do 
dyrektora szkoły. 

17. Przygotowywanie materiałów analitycznych na posiedzenia Rady Pedagogicznej. 
18. Nadzorowanie i organizacja pracy pracowników obsługi we współpracy   
z kierownikiem gospodarczym. 
19. Sprawowanie opieki nad budynkiem szkoły i otoczeniem budynku oraz 

przygotowanie planów remontu i dokumentacji projektowo - finansowej we 
współpracy z kierownikiem gospodarczym. 

20. Nadzór nad prawidłową eksploatacją, przechowywaniem i konserwacją pomocy 
naukowych i sprzętu. 

21. Przygotowanie z zespołem nauczycieli projektów regulaminów wewnętrznych. 
22. Przygotowanie z zespołem nauczycieli projektów zmian i nowelizacji statutu. 
23. Inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i podejmowania działań 

innowacyjnych w szkole. 
24. Wykonywanie innych czynności dotyczących funkcjonowania gimnazjum zleconych 

przez dyrektora szkoły w wyznaczonym terminie, składanie sprawozdań z realizacji 
zadań do Dyrektora Szkoły. 

 
Rada pedagogiczna 

§ 36. 
1. Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy 

pedagogiczni, bez względu na wymiar czasu pracy. 
2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 
3. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 
4. Uchwały rady pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy jej członków. 
5. Wszystkich członków rady pedagogicznej obowiązuje tajemnica w sprawach dobra 

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

6. W posiedzeniu rady pedagogicznej, za zgodą przewodniczącego rady, mogą brać 
udział zaproszeni goście. Mają oni głos doradczy. 

 
§ 37. 

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły; 



2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w 

szkole; 
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły 
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów (nie dotyczy uczniów 

objętych obowiązkiem szkolnym); 
6) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

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

§ 38. 
Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć 
lekcyjnych i pozalekcyjnych; 
2) projekt planu finansowego szkoły składanego przez Dyrektora Szkoły; 
3) wnioski dyrektora 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 dodatkowo 
płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 
 

§ 39. 
1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i 

przedstawia do uchwalenia radzie rodziców. 
2. Rada pedagogiczna analizuje wnioski dyrektora gimnazjum wynikające z 

nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności gimnazjum nie rzadziej 
niż dwa razy do roku. 

3. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze 
stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

 
4. Rada Pedagogiczna ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru 

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

 
Rada szkoły 

 
§ 40. (uchylono) 
§ 41. (uchylono) 

                                                                 § 42. 
 
Radę szkoły pierwszej kadencji organizuje dyrektor szkoły na łączny wniosek dwóch 
spośród następujących podmiotów: 

1) rady pedagogicznej; 
2) rady rodziców; 
3) samorządu uczniowskiego. 

 
                                                               § 43. 
 

W sytuacji, gdy rada szkoły nie powstanie, jej kompetencje przejmuje rada 
pedagogiczna. 

 
 



Rada rodziców 
§ 44. 

1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 
2. Rada rodziców może występować  do dyrektora i innych  organów  szkoły, 

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

3. Rada rodziców współpracuje z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, organem 
prowadzącym szkołę, samorządem uczniowskim w sprawach wychowania i 
kształcenia dzieci. 

§ 45. 
 
1. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego 
oddziału. 

2. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza 
się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w 
szczególności: 
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych 

oraz do rady rodziców szkoły. 
4. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres 

współpracy. 
 

§ 46. 
1. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: 
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności 

kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki; 
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 
4) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych; 
5) opiniowanie propozycji dyrektora zawierającej zestaw podręczników, 

materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych obowiązujących w danym 
roku szkolnym. 

2. Rada rodziców może wnioskować: 
1) o dokonywanie odpowiednich zmian w statucie szkoły; 
2) w sprawie organizacji zajęć pozalekcyjnych i prowadzenia dydaktycznych i 
wychowawczych zajęć nadobowiązkowych. 

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

b) 
nauczycieli;   
programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz  

 potrzeb  danego  środowiska,  obejmującego  wszystkie  treści  i działania  
 o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;  



 
§ 47. 

 
1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. Zasady wydatkowania 
funduszy rady rodziców określa regulamin. 

2. Rodzice płacą dobrowolne składki na działalność rady rodziców. 
3. Środkami finansowymi pochodzącymi ze składek rodziców dysponuje prezydium rady 

rodziców po zatwierdzeniu preliminarza wydatków na ogólnym zebraniu oddziałowych 
rad rodziców. 

§ 48. 
 
1. W skład rady rodziców wchodzi po jednym członku oddziałowych rad rodziców z 

każdego oddziału wybranych w tajnym głosowaniu. 
2. Oddziałowa rada rodziców jest organem przedstawicielskim rodziców w danej klasie. 
3. Oddziałowa rada rodziców składa się z trzech osób wybranych w głosowaniu jawnym na 

ogólnym zebraniu rodziców klasy w obecności wychowawcy. 
4. Zmiany w składzie oddziałowych rad rodziców mogą być dokonywane na początku 

każdego roku szkolnego. 
 

Samorząd uczniowski 
§ 49. 

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum. 
2. Władze samorządu zostają wybrane w wyniku wyborów zgodnie z opracowaną ordynacją 

wyborczą i stanowią reprezentację uczniów powołaną do rozwijania samorządności i 
kształtowania postaw współgospodarza szkoły. 

3. Zasady działania organów przedstawicielskich samorządu określa regulamin. 
4. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum. 
5. Samorząd uczniowski Gimnazjum nr 1 w Rumi działa w oparciu o art. 55 Ustawy o 

systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami 
6. Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów. 
7. Samorząd jest jedynym reprezentantem uczniów. 
8. Organami samorządu są: 

1) na szczeblu klasy - samorząd klasowy; 
2) na szczeblu szkoły - szkolny samorząd uczniowski. 

9. Samorząd klasowy składa się z trzech osób: gospodarza, zastępcy gospodarza, skarbnika. 
10. Samorząd klasowy wybierany jest w każdej klasie w głosowaniu tajnym w 

obecności wychowawcy. 
11. Wybory samorządu klasowego muszą odbyć się z początkiem każdego roku 

szkolnego nie później niż w trzy tygodnie od jego rozpoczęcia. 
12. Szkolny samorząd uczniowski wybierany jest drogą demokratycznych wyborów, 

zgodnie z ustaloną ordynacją wyborczą. 
13. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego samorządu uczniowskiego w obecności 

opiekuna samorządu, konstytuują się nowe władze: zarząd, komisja rewizyjna, 
przewodniczący sekcji. 

14. Pracami samorządu kieruje zarząd. 
15. Zarząd składa się z: przewodniczącego, zastępcy, sekretarza. 
16. Samorząd uczniowski szkolny: 

1) współpracuje z samorządami klasowymi; 
2) uchwala regulamin samorządu; 
3) uchwala plan pracy samorządu. 



17. Do kompetencji zarządu należy: 
1) kierowanie bieżącą pracą samorządu; 
2) reprezentowanie samorządu; 
3) prowadzenie dokumentacji samorządu; 
4) współpraca z radą pedagogiczną i dyrekcją szkoły. 

18. W ramach samorządu uczniowskiego działają sekcje: 
1) kulturalno-oświatowa, która odpowiada za organizację imprez i uroczystości 

szkolnych, konkursów oraz wydawanie gazetki szkolnej; 
2) porządkowa - organizuje dyżury na terenie szkoły na imprezach szkolnych; 
3) gospodarcza - zajmuje się działalnością gospodarczą w celu pozyskania środków 

finansowych na działalność samorządu; 
4) sportowa - organizuje zawody międzyszkolne i szkolne imprezy sportowe; 
5) naukowa - organizuje pomoc w nauce. 

19. Samorząd uczniowski może powołać nowe sekcje, jeżeli miałyby one usprawnić jego 
działalność. 

20. Kadencja szkolnego samorządu uczniowskiego trwa jeden rok. Wybory do szkolnego 
samorządu uczniowskiego odbywają się we wrześniu. 

21. Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy uczniowie gimnazjum. Wybory odbywają 
się w trybie tajnym. Wybory poprzedza minimum tygodniowa kampania wyborcza. 

22. Opiekun ustępującego samorządu uczniowskiego powołuje komisję wyborczą. 
23. Zadaniem komisji wyborczej jest zweryfikowanie prawidłowości zgłoszeń kandydatur, 

czuwanie nad kampanią wyborczą i przeprowadzenie głosowania, zabezpieczenie kart do 
głosowania, sporządzenie protokołu głosowania oraz ogłoszenie wyników wyborów w 
ciągu 24 godzin od ich zakończenia. 

24. Kandydaci do samorządu typowani są w klasach I, II i III; gospodarz klasy zgłasza imię i 
nazwisko kandydata do komisji wyborczej. 

25. Jeżeli klasa nie zgłosi kandydata, wolne miejsce może przejąć kandydat z innej klasy. 
Decyzję podejmuje opiekun samorządu. 

26. Lista kandydatów nie może przekroczyć 25 uczniów. 
27. Głos ważny to taki, który zawiera nie więcej niż trzy wskazania przy nazwiskach 

kandydatów. 
28. Wybory są ważne, jeżeli udział w nich weźmie przynajmniej 50% ogółu uprawnionych 

do głosowania uczniów. 
29. W wyniku głosowania wyłania się samorząd uczniowski, w skład którego wchodzi 

dwunastu członków, którzy otrzymali najwięcej głosów. 
30. Działalność komisji rewizyjnej 

1) Komisja rewizyjna samorządu uczniowskiego składa się z trzech osób. 
2) Komisja rewizyjna kontroluje zasadność wydatków i pracę samorządu 

uczniowskiego. 
3) Komisja rewizyjna zbiera się w zależności od potrzeb i obligatoryjnie przed końcem 

kadencji samorządu. 
4) Komisja rewizyjna przygotowuje protokół pokontrolny, który przedstawia na 

zebraniu podsumowującym pracę samorządu uczniowskiego danej kadencji. 
31. Zasady współdziałania samorządu uczniowskiego z organami szkoły 

1) Jeden z nauczycieli pełni rolę opiekuna samorządu uczniowskiego. 
2) Wychowawcy wszystkich klas gimnazjum wspomagają pracę samorządów 

klasowych. 
3) Współdziałanie wychowawców klas z samorządem uczniowskim odbywa się 

bezpośrednio lub za pośrednictwem samorządów klasowych. 
4) Wszelkie uwagi dotyczące pracy samorządu uczniowskiego należy kierować do jego 

opiekuna. 



32. Zarząd jest reprezentantem samorządu uczniowskiego do spraw kontaktów z dyrekcją i 
radą pedagogiczną. 

33. Zarząd ma prawo brać udział w posiedzeniu rady pedagogicznej w części nieobjętej 
tajemnicą służbową i prezentować stanowiska uczniów w sprawach dla nich ważnych. 

34. Samorząd uczniowski może zapraszać na swoje posiedzenia dyrektora szkoły w celu 
zasięgnięcia opinii w ważnych dla samorządu sprawach lub przedstawienia własnego 
stanowiska. 

35. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą również kontaktować się z radą 
rodziców. 

36. Jeżeli członek samorządu uczniowskiego nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, 
może zostać odwołany w trybie natychmiastowym, odbywa się to na zebraniu w wyniku 
głosowania tajnego ogólną większością głosów. 

37. Samorząd uczniowski posiada własną pieczęć, za którą odpowiada przewodniczący. 
38. Pieczęć przechowywana jest na terenie szkoły przez opiekuna samorządu uczniowskiego. 
39. Środki finansowe samorządu uczniowskiego przechowywane są na osobnym koncie. 
 

§ 50. 
 
Samorząd uczniowski naszego gimnazjum ma prawo przedstawiać dyrektorowi, radzie 
pedagogicznej i radzie rodziców wnioski  i opinie we wszystkich sprawach szkoły, 
w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, treścią, celami i wymaganiami 
z zakresu zajęć edukacyjnych; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
3) uchylono 
4) uchylono 
5) uchylono 
6) uchylono 
7) uchylono 

8) uchylono 
9) uchylono 
10) uchylono 
11) uchylono 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozdział 5 
Zakres praw, obowiązków, zadań i odpowiedzialności 

§ 51. 
 

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego 
opiece uczniów. 

                                                                                      
Prawa                                                                         

§52. 
Prawa nauczyciela 

 
Nauczyciel ma prawo: 

1) decydować w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników, 
programów nauczania oraz środków dydaktycznych w nauczaniu swego 
przedmiotu; 

2) decydować o treściach programowych realizowanych na zajęciach kół 
zainteresowań i innych zajęciach pozalekcyjnych, jeśli przydzielono mu realizację 
tych zajęć; 

3) ustalać sposoby kontroli wiedzy uczniów oraz wymagania programowe w 
zakresie prowadzonych przez siebie zajęć dydaktycznych; 

4) wnioskować do wychowawcy klasy w sprawie ocen z zachowania uczniów; 
5) decydować o bieżącej, śródrocznej i rocznej ocenie postępów nauczania 

swoich uczniów; 
6) (uchylony); 
7) do ochrony swego zdrowia i bezpieczeństwa w szkole, do korzystania z 

pomocy szkolnej służby zdrowia w razie wypadku lub złego samopoczucia; 
8) zwrócić się o pomoc merytoryczną, psychologiczno - pedagogiczną do dyrekcji lub 

innych instytucji wspomagających pracę szkoły w trudnych sprawach 
wychowawczych; 

9) sprawdzić, czy uogólniona opinia o pracy nauczyciela, wydana przez 
samorząd uczniowski, jest zgodna z treścią ankiet wypełnionych przez 
uczniów; 

10) do nagrody dyrektora szkoły na jego własny wniosek, po uzyskaniu opinii 
rady pedagogicznej, 

11) do nagrody burmistrza miasta; 
12) do oceny swojej pracy; 
13) opieki od strony opiekuna stażu; 

 
§ 53. 

Prawa uczniów 
Uczeń ma prawo: 
1) znać zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów; 
2) uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 
3) reprezentować szkołę w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych i innych 

imprezach zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami; 
4) zgłaszać nauczycielom problemy budzące szczególne zainteresowanie z prośbą o 

wyjaśnienie i pomoc w ich rozwiązaniu; 
5) wykorzystać na wypoczynek przerwy międzylekcyjne, a na okres świąt kalendarzowych i 

ferii być zwolnionym z zadań domowych; 



6) do poszanowania godności własnej oraz dyskrecji w sprawach osobistych; 
7) do jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły; 
8) należeć do wybranej przez siebie pokojowej organizacji młodzieżowej lub społecznej, 

działającej na terenie szkoły lub miasta (Zgodnie z Art. 15 Deklaracji Praw Dziecka); 
9) do bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i rekreacji w szkole oraz w czasie 

zajęć pozalekcyjnych; 
10) do korzystania z pomocy materialnej w oparciu o obowiązujące przepisy; 
11) do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub 

budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego: 
a) pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do 

edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z 
trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych; 

b) pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny: 
 świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest stypendium szkolne; 
 świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym jest stypendium za 

wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe; 
 uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze 

socjalnym i motywacyjnym; 
 stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji 
  

 
 
 
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności 
wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy 
rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe; 

12) do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia szkoły pod 
opieką nauczyciela lub za jego zgodą; 

13) do tolerancji w sprawach wyznawanej religii; 
14) do dodatkowej pomocy nauczyciela, zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z 

opanowaniem materiału, pomoc taka może mieć formę zajęć wyrównawczych, 
dodatkowych terminów poprawy sprawdzianów, zajęć indywidualnych itp.; 

15) do sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie 
znanych kryteriów; 

16) powiadomienia go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości; 
17) do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i 

ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
 
 

§ 53a. 
 

Tryb składania skarg i wniosków w przypadku łamania praw ucznia 
1. Skargę i wniosek ma prawo wnieść uczeń, rodzic, opiekun prawny, 

wychowawca, instytucje pozaszkolne i osoby fizyczne w ciągu 7 dni od daty 
zajścia. 

2. Skargi i wnioski adresowane są do dyrektora szkoły i powinny zawierać imię, nazwisko 
i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis zaistniałej sytuacji. 

3. Skargi i wnioski winny być składane w formie pisemnej przez zainteresowane osoby w 
sekretariacie szkoły. 

4. Skargi i wnioski anonimowe nie będą rozpatrywane. 
 

materialnej, wynikającej z niskich  dochodów na  osobę w  rodzinie,
w   szczególności   gdy w   rodzinie   tej występuje: bezrobocie,



§ 53b. 
 

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków 
 

1 Rozpatrzenie skargi następuje do 14 dni od jej zgłoszenia. 
2. Skargi rozpatruje zespół, w skład którego wchodzą: 

1) dyrektor lub wicedyrektor; 
2) pedagog; 
3) psycholog; 
4) wychowawca; 
5) opiekun samorządu uczniowskiego. 
3. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia zespół podejmuje 

stosowne działania. 
4. Dyrektor może zwrócić się do wnoszącego skargę o złożenie dodatkowych 

wyjaśnień. 
5. Dyrektor informuje w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie rozstrzygania 

skargi, podjętych środkach i działaniach oraz o trybie odwołania się od wydanej decyzji 
w terminie do 30 dni od wpłynięcia skargi 

6. Skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do organu wyższej instancji za 
pośrednictwem dyrektora szkoły. 

7. Wszystkie złożone skargi i sposoby ich załatwienia są dokumentowane. 
 

§ 54.  
Prawa rodziców 

Rodzice mają prawo: 
1) Znać zasady wewnątrzszkolnego oceniania i przedmiotowy system oceniania; 
2) znać program wychowawczy szkoły oraz cele i zadania szkolnego zestawu 

programów nauczania; 
3) znać zasady nagradzania i karania uczniów; 
4) uzyskać rzetelną informację na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i 

przyczyn trudności w nauce; 
5) uzyskać informację lub poradę w sprawach wychowania i dalszego kształcenia 

dziecka; 
6) brać udział w spotkaniach z wychowawcą oraz w konsultacjach z nauczycielami w 

celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy dotyczące działalności szkoły; 
7) jawnie wyrażać opinie dotyczące życia szkoły i zgłaszać wychowawcy, nauczycielom 

lub dyrektorowi uzasadnione zastrzeżenia; 
8) współdecydować o dysponowaniu funduszami klasowymi; 
9) uczestniczyć w pracach rady rodziców i być wybieranym do jej gremiów. 

§ 55. 
Obowiązki nauczyciela 

Nauczyciel ma obowiązek: 
1) uczestniczyć w badaniach, diagnozach i analizach ujętych w planie ewaluacji 

wewnętrznej zgodnie z planem nadzoru; 
2) analizować i oceniać własną pracę; 
3) prowadzić pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz ponosić 

odpowiedzialność za jej jakość; 
4) prawidłowo i efektywnie realizować program nauczania, stale podnosić jakość 

kształcenia w obrębie prowadzonych zajęć edukacyjnych zgodnie z przyjętym w szkole 
Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania i programem wychowawczym, dążyć do 
osiągnięcia jak najlepszych wyników; 



5) rzetelnie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych zgodnie z zasadami współczesnej 
dydaktyki; 

6) tworzyć warunki do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno – 
wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania, 
kształcić umiejętności dobrego organizowania pracy 
indywidualnej i zespołowej; 

7) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 
8) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego 
człowieka; 

9) kształtować u uczniów postawy moralne i obywatelskie zgodnie z ideą demokracji, 
pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów, kształtować 
obowiązkowości i dbałości o dobro społeczności szkolnej oraz piękno mowy ojczystej; 

10) wdrażać uczniów do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, godnego i kulturalnego 
zachowania się w szkole i poza nią, okazywania szacunku innym, przeciwstawiania się 
przejawom przemocy, agresji i wulgarności; 

11) przestrzegać praw dziecka i ucznia; 
12) przestrzegać regulaminów, zarządzeń i procedur dotyczących organizacji pracy szkoły; 
13) przestrzegać zasad BHP; 
14) systematycznie współpracować z domem rodzinnym uczniów oraz przekazywać 

rodzicom informacje o postępach i trudnościach ucznia w nauce; 
15) zachować bezstronność w ocenie uczniów; 
16) dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia; 
17) sporządzić roczny plan dydaktyczny z przedmiotu nauczania i przedstawić go do 

zatwierdzenia dyrektorowi szkoły; 
18) przygotować wymagania edukacyjne na poszczególne oceny i kryteria oceniania; 
19)  pomagać uczniom w przygotowaniu się do egzaminów i konkursów 

przedmiotowych; 
20) aktywnie uczestniczyć w pracach rady pedagogicznej; 
21) przejawiać troskę o powierzony sprzęt, środki dydaktyczne, urządzenia i materiały 

niezbędne do nauczania przedmiotu oraz realizacji innych zajęć wychowawczych i 
opiekuńczych, troszczyć się o wystrój i estetykę gabinetów; 

22) doskonalić swoje umiejętności dydaktyczne i podnosić poziom wiedzy merytorycznej; 
23) wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora a wynikające z organizacji pracy 

szkoły; 
24) zapoznać uczniów z zakresem realizacji podstawy programowej na dany rok szkolny w 

każdej klasie, wybranym programem nauczania dla danego przedmiotu oraz 
obowiązującym podręcznikiem, kryteriami oceniania oraz wymaganiami edukacyjnymi i 
regulaminem pracowni; 

25) stosować się do przepisów zawartych w Karcie Nauczyciela, Kodeksie Pracy, Ustawie o 
systemie oświaty, innych ustawach i rozporządzeniach dotyczących prawa oświatowego; 

26) systematycznie uzupełniać e-dziennik zgodnie z Regulaminem e-dziennika; 
27) Dbać o poprawność językową własną i uczniów; 
28) Pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem; 
29) Opiekun nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy obejmuje nauczyciela 

bezpośrednią opieką a w szczególności ma obowiązek: 
a) Udzielania mu pomocy przy sporządzaniu planu rozwoju zawodowego za okres 

stażu; 



b) Prowadzenia lekcji otwartych dla nauczyciela, którym się opiekuje lub 
uczestniczenia wspólnie z nim w zajęciach edukacyjnych prowadzonym przez 
innych nauczycieli – przynajmniej raz w tygodniu; 

c) Obserwowania zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela, którym się 
opiekuje; 

d) Udzielania pomocy przy sporządzaniu przez nauczyciela, którym się opiekuje, 
sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego; 

e) Opracowania oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. 
 

§ 56. (uchylony) 
 

§ 57. 
Do zadań wychowawcy klasy należy tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, 
proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, a w 
szczególności: 
1) zaznajomienie uczniów ze statutem szkoły i szkolnym systemem oceniania (ze 

szczególnym uwzględnieniem kryteriów zachowania, sposobów oceniania, możliwości 
odwołania się od oceny, możliwości poprawy oceny); 

2) zapoznanie uczniów z wykazem przedmiotów obowiązkowych, nadobowiązkowych, 
zajęć dodatkowych, nauczycieli uczących, informacji o konkursach, kalendarzem 
uroczystości szkolnych; 

3) podanie do wiadomości tygodniowego planu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 
4) podanie kalendarza roku szkolnego; 
5) integrowanie wysiłku nauczycieli, uczących w danym oddziale, uczniów i ich rodziców 

wokół realizacji programu dydaktycznego, wychowawczego i profilaktyki; 
 
6) troska o właściwy stosunek ucznia do nauki i osiąganie przez niego jak najlepszych 

wyników w nauce; 
7) interesowanie się postępami uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych, 

którzy napotykają na trudności; 
8) badanie przyczyn i zapobieganie absencji uczniów, usprawiedliwianie ich nieobecności 

zgodnie z przyjętymi procedurami; 
9) uchylono 
10) zachęcanie uczniów do aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych, interesowanie 

się udziałem uczniów w różnych formach zajęć; 
11) kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach życzliwości i 

współdziałania, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej budowaniu wśród nich więzi 
koleżeństwa i przyjaźni; 

12) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę, 
czystość na terenie klasy i szkoły; 

13) badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków 
zaradczych; 

14) udzielanie pomocy, we współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym, 
uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych i wychowawczych; 

15) wdrażanie do dbania o higienę oraz przestrzeganie zasad bhp w szkole i poza nią; 
16) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy, zgodnie z zarządzeniem 

władz szkolnych, poleceniami dyrektora szkoły, uchwałami rady pedagogicznej oraz: 
 systematyczne i rzetelne prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy  ocen 

klasy; 
 pisanie opinii o uczniach; 
 wypisywanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły; 



 opracowywanie tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy w ścisłym 
powiązaniu z całokształtem pracy wychowawczej szkoły; 

16) wybranie samorządu klasowego i zorganizowanie jego pracy; 
17) opracowywanie wspólnie z klasą planu wycieczek i imprez klasowych; 
18) konsultacje z rodzicami; 
19) zapoznanie uczniów i rodziców z instrukcją organizacji i przeprowadzania egzaminu 

gimnazjalnego; 
20) planowanie  i  koordynowanie  udzielania  uczniom  pomocy  psychologiczno  – 

pedagogicznej. 
 

§ 58. 
1. Nauczyciel odpowiada przed dyrektorem szkoły, organem prowadzącym szkołę i organem 

sprawującym nadzór pedagogiczny za: 
1) poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w obrębie realizowanych zajęć 

edukacyjnych; 
2) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz przydzielonych mu środków 

dydaktycznych. 
2. Pracownik  gimnazjum odpowiada  za  zniszczenie  lub  stratę elementów majątku 

 ub wyposażenia szkolnego przydzielonego mu przez dyrektora szkoły, a wynikłego 
z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia. 
   

§ 59. 
                                                   Obowiązki ucznia 
Uczeń ma obowiązek: 
1) zachowywać się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka; 
2) postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbać o honor i tradycje szkoły, 

współtworzyć jej autorytet; 
3) godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią; 
4) wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na naukę, rzetelnie pracować nad 

poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności, systematycznie przygotowywać się do 
zajęć szkolnych, uczestniczyć we wskazanych przez nauczyciela zajęciach 
wyrównawczych oraz wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych; 

5) przejawiać własną aktywność w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy 
wykorzystywaniu wszystkich możliwości szkoły; 

6) uchylono 
7) przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności; 
8) szanować poglądy innych ludzi; 
9) przestrzegać ustalonych w regulaminach zasad bezpieczeństwa obowiązujących 
w szkole i w trakcie wycieczek; 

10) punktualnie przychodzić na zajęcia; 
11) przygotowywać się do sprawdzianu lub pracy klasowej poprzez powtórzenie 

materiału; 
12) troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd; 
13) dbać o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły; 
14) respektować prawa nauczycieli i innych pracowników szkoły; 
15) okazywać szacunek dorosłym i kolegom; 
16) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów (uczeń nie pali tytoniu, 

nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających); 
17) dbać o czysty i schludny wygląd, nosić strój galowy w wyznaczonych dniach; 
18) respektować zarządzenia szkolnej służby zdrowia; 



19) przestrzegać tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych, powierzonych 
w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to ogółowi lub czyjemuś życiu lub zdrowiu; 

20) przestrzegać ustaleń regulaminu szkoły; 
21) w czasie nauki w gimnazjum wziąć udział w projekcie edukacyjnym. 

 
§ 60.  

Obowiązki rodziców 
Rodzice mają obowiązek: 
1) dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 
2) uczestniczyć we wszystkich spotkaniach z wychowawcą i stawiać się na jego 

wezwanie w sprawach dziecka; 
3) zapoznawać się z prawem ustanowionym w szkole: znać prawa i obowiązki 

ucznia oraz swoje; 
4) wysłuchać ze spokojem i obiektywizmem pochwał i uwag o osiągnięciach 

dydaktycznych swojego dziecka oraz o jego zachowaniu na terenie szkoły, 
5) (uchylony); 
6) dbać o estetyczny wygląd dziecka, wdrażać je do przestrzegania zasad higieny; 
7) zapewnić dziecku dostęp do podręczników; 
8) (uchylony); 
9) zapewnić dziecku dogodne warunki do odrabiania pracy domowej; 
10) (uchylony); 
11) usprawiedliwiać nieobecność ucznia w formie pisemnej lub w formie komunikatu w 

e-dzienniku bezpośrednio po przybyciu dziecka do szkoły po nieobecności; 
12) uprzedzać/ informować szkołę o nieobecności dziecka w danym terminie; 
13) informować wychowawcę lub nauczyciela o zwolnieniu ucznia z lekcji z 

usprawiedliwionych powodów przez pisemną informację w dniu, w którym ma nastąpić 
zwolnienie i zapewnić dziecku bezpieczny wcześniejszy powrót ze szkoły; 

14) na wezwanie szkoły odebrać chorego ucznia; 
15) przekazywać wychowawcy ważne informacje o stanie zdrowia dziecka; 
16) w przypadku celowego uszkodzenia elementów wyposażenia szkoły przez ucznia 

dokonać naprawy lub zobowiązać dziecko do jej dokonania, a jeżeli przerasta to ich 
możliwości, ponieść całkowite koszty dokonanej przez fachowców naprawy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozdział 6 
Wewnątrzszkolne 

ocenianie.  
 

§ 61. 
 

Cele oceniania 
1. Uchylony 
2. Ocenianie uczniów 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 nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o 
tym, co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć; 

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

nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia; 
5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej; 
6) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy; 
7) kształtowanie u ucznia umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i 

kierowanie się nimi we własnym działaniu; 
8) udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
1) Formułowanie  przez  nauczycieli  wymagań  edukacyjnych  niezbędnych do  

  otrzymania  przez  ucznia  poszczególnych  śródrocznych  i  rocznych,  ocen  
 klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć  

2)
dla mniejszości narodowej;   

Ustalanie kryteriów oceniania zachowania;   

3) Ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  
 i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej, a także  
 śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;   
4) Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
5) Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania; 

6) Ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania; 

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

4. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie. 
5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 
do: 
1) określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego i wymagań 

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

programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
3) Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć. 



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

 
Ocena dydaktyczna 

§ 62. 
 

1. W naszym gimnazjum poziom wiedzy i umiejętności ucznia określa się przy 
pomocy ocen. 

2. Oceny dzielimy na bieżące i klasyfikacyjne. 
3. Oceny bieżące określają poziom opanowania wiadomości i umiejętności uczniów z 

części materiału programowego zajęć dydaktycznych. 
4. Oceny klasyfikacyjne: śródroczne i roczne określają ogólny poziom opanowania 

wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w programie dydaktycznym na dane 
półrocze lub rok szkolny. 

5. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne: śródroczne i roczne ustala nauczyciel 
danych zajęć edukacyjnych w stopniach wg następującej skali: 

1. ocena pozytywna, stopień celujący 6
2. ocena pozytywna, stopień bardzo dobry 5
3. ocena pozytywna, stopień dobry 4
4. ocena pozytywna, stopień dostateczny 3
5. ocena pozytywna, stopień dopuszczający 2
6. ocena negatywna, stopień niedostateczny 1

   
5a. Uchylono 
6.W dokumentach przebiegu nauczania uczniów nie stosuje się skrótów ocen 
7. W przypadku ocen bieżących dopuszcza się stosowanie znaków plus „+” i minus „-”  
w celu podwyższenia lub obniżenia wartości ocen. 
8. Uchylono 
9. Oceny śródroczne i roczne ustala nauczyciel na podstawie minimum 3 ocen bieżących. 
10. Uchylono 
11. Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej oraz oceny rocznej jest średnia 
ważona. Średniej ważonej nie stosuje się do zajęć wychowania fizycznego.§ 62a 
1. Każdej ocenie bieżącej przyporządkowuje się liczbę naturalną pn oznaczając jej wagę 

w hierarchii ocen a1, a2, a3, … an 
2. Średnią ważoną oblicza się jako iloraz: 
 

a1p1 a 2 p2 .... an pn p1 p2 .... 
pn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco: 
 

średnia stopień 
 

poniżej 1,50 niedostateczny 
 

od 1,51 do 2,59 dopuszczający 
 

od 2,60 do 3,50 dostateczny 
 

od 3,51 do 4,50 dobry 
 

od 4,51 do 5,30 bardzo dobry 
 

 od 5,31                  celujący 
 
 
 

 
3a. Przedziałom procentowym punktów uzyskanych z prac klasowych i sprawdzianów 

przyporządkowuje się ocenę następująco: 
 

Ocena Przedział procentowy 

6 97% - 100% 

6- 95% - 96% 

5+ 93% - 94% 

5 87% - 92% 

5- 85% - 86% 

4+ 83% - 84% 

4 72% - 82% 

4- 70% - 71% 

3+ 68% - 69% 

3 52% - 67% 

3- 50% - 51% 

2+ 48% - 49% 

2 32% - 47% 

2- 30% - 31% 

1+ 28% - 29% 

1 Poniżej 28 % 
 

4. Uchylono 
5. Uchylono 

 
 
 
 



6. Na podstawie ocen uzyskanych przez uczniów w I półroczu nauczyciel 
wystawia ocenę śródroczną. Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen 
uzyskanych przez ucznia w danym roku szkolnym. 

 
 
 
7. Przy zapisie ocen bieżących dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–” 

przyporządkowując im odpowiednie wartości według skali: 
 

Ocena 6 6– 5+ 5 5– 4+ 4 4– 3+ 3 3– 2+ 2 2– 1+ 1

wartość 6 5,75 5,5 5 4,75 4,5 4 3,75 3,5 3 2,75 2,5 2 1,75 1,5 1
 
8. Pod pojęciem aktywności rozumiemy: 

1) zaangażowanie w przebieg lekcji; 
2) udział w konkursach przedmiotowych, warsztatach, zawodach; 
3) wykonywanie dodatkowych zadań, pomocy naukowych; 
4) prezentacje, referaty, projekty. 

9. Każdy uczeń ma prawo do wykorzystywania różnych form aktywności w celu 
poprawienia oceny. 

10. Prace klasowe są obowiązkowe. 
 11. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową lub sprawdzian, to powinien napisać te prace 
w wyznaczonym przez nauczyciela terminie (kryteria ocen nie zmieniają się). 
11a. Uchylono. 
12. Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej w wyznaczonym przez 

nauczyciela terminie. 
13. Poprawa sprawdzianów może nastąpić tylko za zgodą nauczyciela. 
14. Nauczyciel informuje uczniów o wadze oceny zanim przystąpią do wykonania zadania. 
15. Nauczyciel indywidualnie ustala zasady nieprzygotowania ucznia do lekcji. 
16. Ostateczny termin poprawy ocen upływa tydzień przed klasyfikacją. Oceny z 

pracy klasowej wpisuje się do dziennika kolorem czerwonym, a sprawdziany – 
kolorem zielonym. 

16a Wyniki sprawdzianów zewnętrznych oraz sprawdzianów mających formę próbnych 
egzaminów nie są przeliczane na ocenę szkolną. 

16b.Praca niesamodzielna oceniana jest na ocenę niedostateczną i nie podlega 
poprawie. 16c. Przykład zastosowania średniej ważonej. 

 
 waga 5 waga 4 waga 3 waga 2 
oceny: 3, 3+, 4-, 5, 4, 4+,1, 3, 5, 5, 4+, 5, 5, 4 

 
(3+3,5+3,75 ) x5+( 5+4+4,5+1 ) x4+( 3+5 ) x3+(5+4,5+5+5+4) x2  = 

 
3x5+4x4+2x 

3+5x2 
10,25x5+ 14,5x4+8x3+23,5 x2 

= 180,25 =   3,84 dobry 
 

  

15+16+6+10  47    
 



Hierarchię ocen bieżących i ich wpływ na ocenę roczną lub śródroczną 
ustala nauczyciel zajęć edukacyjnych w/g zasad oceniania 
wewnątrzszkolnego. 

17. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, posiadającego orzeczenie o 
potrzebie indywidualnego nauczania, posiadającego opinię poradni psychologiczno – 
pedagogicznej, nieposiadającego orzeczenia lub wymienionych opinii, który objęty jest 
pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole na podstawie rozpoznania dokonanego 
przez nauczyciela. 

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

18a. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 
komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia 
ucznia na tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

19.  uchylono     

19a. Dyrektor na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno –
pedagogicznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu,
z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 

20. (uchylony) 
21. (uchylony) 
22. W przypadku zwolnienia ucznia z drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. 
23a. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 
„zwolniona”. 

23.  Przy  ustalaniu  oceny  z  wychowania  fizycznego,  muzyki  i  plastyki  oraz  zajęć 
technicznych i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek 
wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 
tych zajęć. 

24.  Oceny z religii regulują odrębne przepisy. 
 

§ 63. 
 
1. Formami kontroli wiedzy uczniów są: 

1) praca klasowa; 
2) sprawdzian; 
3) wypracowanie; 
4) odpowiedź ustna; 
5) zadanie/ćwiczenie; 
6) aktywność; 
7) inne formy ustalone przez nauczyciela. 

Wagi poszczególnych form kontroli wiedzy uczniów opracowują nauczyciele przedmiotów w 
przedmiotowym systemie oceniania uwzględniając specyfikę przedmiotu, wymagania 
programowe oraz koncepcję dydaktyczną nauczycieli. 
2. Nauczyciel, kontrolując uczniów, przestrzega następujących zasad: 



1)  powiadamia uczniów z  tygodniowym  wyprzedzeniem  odnotowując ten  fakt
w dzienniku elektronicznym)  o  terminie  i zakresie pisemnych prac klasowych
i sprawdzianów obejmujących większą partię materiału;  

2) zachowuje zasadę, aby w ciągu dnia była przeprowadzona tylko jedna pisemna praca 
klasowa (trwająca 1 godzinę lub dłużej), w ciągu tygodnia maksymalnie trzy takie 
prace; 

3) oddaje sprawdzone i ocenione pisemne prace klasowe i sprawdziany do wglądu 
uczniom w terminie do dwóch tygodni od daty ich przeprowadzenia; 

4) umożliwia uczniom poprawę oceny z pracy klasowej w ciągu 2 tygodni od daty jej 
wystawienia. 

3. Uczeń ma prawo tylko do jednego terminu poprawy oceny w uzgodnieniu 
z nauczycielem. 

4. Ocena uzyskana w czasie poprawy zostaje wpisana obok oceny, która podlegała 
poprawie. Do średniej wliczana jest tylko lepsza ocena, słabsza zostaje w dzienniku, 
jednak jest wpisana w nawiasie i nie liczy się do średniej. 

 5. Uczeń, który z różnych przyczyn nie pisał sprawdzianu lub pracy klasowej, otrzymuje 
adnotację w dzienniku o tym fakcie przy symbolu ( 0 ) /zero w nawiasie/ i ma obowiązek 
zaliczyć materiał objęty kontrolą w formie określonej przez nauczyciela. Nauczyciel 
odnotowuje nieobecność ucznia nie później niż w momencie, gdy wpisuje ocenę z danej pracy 
klasowej lub sprawdzianu. 
6. Wszystkie oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Informacje o postępach i 

trudnościach ucznia przekazywane są rodzicom: 
1) podczas zebrań z rodzicami oraz w trakcie konsultacji z nauczycielami 

(harmonogram publikowany jest na początku każdego roku szkolnego); 
2) podczas indywidualnych spotkań i rozmów telefonicznych; 
3) w formie ocen wpisywanych systematycznie przez nauczycieli uczących 

poszczególnych przedmiotów do dziennika. 
7. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne (klasowe i sprawdziany) nauczyciel 

przekazuje do wglądu rodzicom w czasie spotkań klasowych z wychowawcą lub w czasie 
osobistego kontaktu rodziców z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne. 

7a. Inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego 
rodzicom przez wychowawcę lub innych nauczycieli. 

8. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę bieżącą lub 
klasyfikacyjną powinien ją ustnie uzasadnić w odniesieniu do wymagań podstawy 
programowej. 

§ 64. 
                                                      Wymagania edukacyjne 
 
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 

o: 
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 
zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu 
nauczania; 

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

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
2. (uchylony). 
3. Informacje o wymaganiach edukacyjnych nauczyciel przedstawia uczniom na 

prowadzonych przez siebie zajęciach edukacyjnych. Fakt zapoznania ucznia z 



wymaganiami edukacyjnymi nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym w temacie 
lekcji. 

4. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować 
projekt edukacyjny, informuje uczniów o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 

5. Fakt zapoznania ucznia z zasadami realizacji projektu edukacyjnego nauczyciel 
odnotowuje w dzienniku lekcyjnym. 

6. Na pierwszym zebraniu klasowym z rodzicami wychowawca omawia zasady oceniania 
uczniów i zapoznaje z wymaganiami edukacyjnymi stawianymi uczniom oraz informuje 
o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 

7. Fakt zapoznania z wymaganiami edukacyjnymi oraz zasadami realizacji projektu rodzic 
potwierdza podpisem. 

8. Obowiązkiem rodzica, który nie był obecny na zebraniu, jest zapoznanie się z w/w 
wymaganiami oraz warunkami we własnym zakresie. 

9. Wymagania edukacyjne dotyczące zajęć dydaktycznych określonych w szkolnym planie 
nauczania sporządzone na piśmie przechowują do wglądu zainteresowanych: nauczyciele 
poszczególnych zajęć edukacyjnych, dyrektor szkoły dla wszystkich zajęć edukacyjnych, 
biblioteka szkolna – dla wszystkich klas i przedmiotów. 

10. Podanych wymagań edukacyjnych nie wolno zmieniać w ciągu roku szkolnego. 
11. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-

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

12. 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. 

 
§ 65. 

                                                           Ocena zachowania 
 
1. Proces oceniania zachowania ucznia trwa cały rok szkolny. 
2. Zachowania ucznia są punktowane według kryteriów zawartych w tabeli. Punkty dodaje 

się lub odejmuje od puli otrzymywanej przez ucznia na początku każdego półrocza. 
3. Pula wyjściowa, stanowiąca 75 punktów, przyznawana jest na zasadzie kredytu każdemu 

uczniowi za zespół pozytywnych zachowań uwzględnionych w załączonej tabeli. 
Wystarczy ona do otrzymania śródrocznej i rocznej oceny dobrej. 

4. Podwyższenie oceny odbywa się w drodze zgromadzenia na koncie dodatkowych 
punktów za pożądane zachowania. Ujęte one zostały w tabeli i oznaczone pogrubioną 
czcionką. 

5. Punktowane są wyłącznie udokumentowane działania ucznia, potwierdzone widocznymi 
efektami i zapisami w e-dzienniku, w którym odnotowuje się: datę, uwagę lub pochwałę i 
ilość punktów. 

6. Osobami upoważnionymi do przyznawania punktów i dokonywania adnotacji w e- 
dzienniku są: dyrekcja, wychowawca, nauczyciele, opiekun samorządu uczniowskiego, 
organizatorzy konkursów, zawodów i imprez, opiekunowie kół i organizacji, pedagog 
i psycholog. 

7. Pracownicy administracji i obsługi uwagi dotyczące zachowania uczniów zgłaszają 
wychowawcy klasy. 

8. Ocenę śródroczną ustala się na podstawie sumy wszystkich punktów otrzymanych, 
zdobytych i utraconych przez ucznia w ciągu całego półrocza. O ocenie rocznej decyduje 



średnia arytmetyczna sum punktów z pierwszego i drugiego półrocza. Wychowawca 
ustala ostateczną śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania po zasięgnięciu 
pisemnej opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia (np. w formie 
tabeli). 

9. Na miesiąc przed planowaną klasyfikacyjną radą pedagogiczną uczeń oraz jego rodzic 
zostają pisemnie poinformowani o proponowanej ocenie rocznej wynikającej z 
otrzymanych dodatnich i ujemnych punktów z zachowania zgodnie ze statutem szkoły. 

10. Uczeń, który stracił w ciągu semestru 40 punktów, otrzymuje naganę wychowawcy. Przy 
stracie 80 punktów nagany udziela dyrektor. 

11. Udzielenie nagany dyrektora wyklucza możliwość otrzymania przez ucznia na koniec 
półrocza lub roku szkolnego oceny wyższej od poprawnej (strata 80 punktów), udzielenie 
nagany wychowawcy wyklucza możliwość otrzymania przez ucznia na koniec półrocza 
lub roku szkolnego oceny wyższej od dobrej (strata 40 punktów). 

12. Na ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej mają wpływ również: udział 
ucznia w projekcie edukacyjnym oraz zachowania pozaszkolne ucznia, o ile 
wychowawca zostanie o nich pisemnie poinformowany przez policję lub straż miejską. 

13. 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 poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

14. W uzasadnionych przypadkach wychowawca, po otrzymaniu pozytywnej opinii rady 
pedagogicznej, może odstąpić od ustalonych zasad oceniania ucznia. 

15. Przeliczenie sum punktów na ocenę śródroczną i roczną: 
 
 
 

 skala ocen 
120 p. i więcej ocena wzorowa, 
90 p. – 119 p. ocena bardzo dobra, 
70 p. – 89 p. ocena dobra, 
40 p. – 69 p. ocena poprawna, 
20 p. – 39 p. ocena nieodpowiednia, 
19 p. i mniej naganna. 

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

 rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach  
 i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania  

17.
oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  
W przypadku zgłoszenia przez ucznia lub jego rodziców uchybień proceduralnych 

 w trybie klasyfikacji śródrocznej (rocznej) postępuje  się zgodnie  z obowiązującą 
 w szkole procedurą w tej sprawie.     
18. W przypadku wystąpienia rodziców ucznia z wnioskiem o uzasadnienie oceny 

zachowania wychowawca ma obowiązek pisemnie uzasadnić tę ocenę. 
19. Wychowawca uzasadnia pisemnie ocenę naganną zachowania. 
 



 
 

 

Zachowania pozytywne 

Kryteria oceny zachowania ucznia 

System punktowy 

Punkty               Zachowania negatywne                     Punkty 
 
1. Zasady współżycia społecznego i respektowanie norm etycznych. 

 
Uczeń: 

 
• na lekcjach, imprezach, 

wycieczkach i uroczystościach 
szkolnych zachowuje się w sposób 
godny gimnazjalisty i adekwatny do 
okoliczności 

• z szacunkiem odnosi się do 
nauczycieli i innych pracowników 
szkoły  

• jest prawdomówny  
• życzliwie przyjmuje i uwzględnia 

kierowane pod jego adresem uwagi  
• jest koleżeński, uczynny  
• udziela pomocy koleżeńskiej  

• wykazuje tolerancję wobec 
cudzych przekonań 

• dba o schludny wygląd  
• dokonuje zadawalającego 

zadośćuczynienia za wyrządzone 
krzywdy 

 
 

 
3 

 
 
 
 
 

 
3 

 

 
3  
3 

 
3  
3  
3 

 

3 
 

 

+ połowa punktów  
przyznanych za 

przewinienie 

 
Uczeń: 

 

• dezorganizuje tok lekcji   -3 
 

   
 

• utrudnia pracę nauczycielowi dyżurującemu na -3 
 

 przerwach lub personelowi szkoły   
 

• zakłóca porządek na imprezach, -6 
 

 uroczystościach szkolnych, wycieczkach  
 

• z lekceważeniem odnosi się do nauczycieli lub -9 
 

 personelu szkoły     
 

• nie uwzględnia kierowanych pod jego adresem uwag, -3 
 

 kłamie     
 

• używa obraźliwego lub wulgarnego słownictwa -3 
 

• stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną  -6 
 

• wykazuje się brakiem dyskrecji w sprawach -12 
 

 osobistych swoich kolegów.    
 

• bezmyślnie naraża dobre imię pracownika lub ucznia -3 
 

• nie toleruje innych przekonań (np. religijnych) -3 
 

• ubiera się niestosownie do okoliczności  -3 
 

• spóźnia się na zajęcia (do 15 minut)  -3 
 

 
 
 
 

 



Zachowania pozytywne 
 
 
 
 

 

Uczeń:  
nie używa szkodliwych dla zdrowia 

substancji: alkoholu, narkotyków, 
nikotyny, e-papierosów itp. 

 
wyraża swoją dezaprobatę dla 

stosowania środków odurzających i 
uzależniających 

 

dba o higienę 

jest  zdyscyplinowany, przestrzega  
regulaminów  pracowni i 

Sali gimnastycznej   

przestrzega zasad bezpieczeństwa
pracy i wypoczynku    

informuje  o  zauważonych
zagrożeniach  bezpieczeństwa 

swojego i kolegów     

odpowiednio reaguje na sygnały
alarmowe       

informuje  nauczycieli lub
pozostały  personel szkoły (lub
inne osoby dorosłe) o
zauważonych  aktach przemocy
fizycznej  lub  psychicznej

w stosunku do innych uczniów  

Punkty Zachowania negatywne 

 

2. Zachowania prozdrowotne i bezpieczne. 
 

 

3 Uczeń: 

 

 przebywa  w  szkole  pod  wpływem  alkoholu, 
 

  środków odurzających, pali papierosy lub używa e- 
 

3  

papierosy itp. 
Za 2 wysoce prawdopodobne podejrzenia palenia 
papierosa -15 pkt  

 

  swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i 
 

  innych  
 

 samowolnie opuszcza teren szkoły  
 

3 

odłącza się od grupy podczas imprez lub wycieczek 
 

 szkolnych  
 

3  nie przestrzega regulaminów pracowni szkolnych i 
 

  sali gimnastycznej  
 

  przynosi do szkoły przedmioty mogące zagrozić 
 

  zdrowiu innych uczniów (np. petardy, zapalniczki, 
 

  noże)  
 

3 posiada inne rzeczy zabronione regulaminem  
 

 korzysta na lekcji z telefonu komórkowego i innych urządzeń 
 

3 elektronicznych  
 

 lekceważy sygnały alarmowe  
 

  wykazuje  bierną  postawę  wobec  zauważonych 
 

  aktów przemocy fizycznej lub psychicznej.  
 

3 
 

5-10 

 
Punkty 

 
 
 
 
 
 
 
 

-21 
 

 

-6 

 
-6 

-12 
 

-6 -

12 -3 

-10 -

12 5 

-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zachowania pozytywne 

 
 

 

Uczeń:    
reaguje na zaobserwowaną 

kradzież, wyłudzenie czy 

przejawy wandalizmu  

dba o cudze mienie   
wykonuje prace społecznie 

użyteczne na rzecz szkoły   lub 

klasy  (np.: prace porządkowe, 
naprawy, dekoracje,  pomoce 

dydaktyczne) 
 

dba o porządek w swoim otoczeniu 

naprawia wyrządzone szkody 

 
 
 
 
 

Uczeń:  
nosi w obowiązujące święta strój 

galowy  
przebiera w szkole obuwie 

 
stosuje się do poleceń nauczyciela, wykonuje 

zlecone zadania 

niezwłocznie usprawiedliwia 
nieobecności na zajęciach  

nie spóźnia się na lekcje 

Punkty               Zachowania negatywne 
 

3. Poszanowanie mienia. 
 

 Uczeń:  
12 przywłaszcza sobie mienie szkoły, pracownika 

lub innego ucznia  
wyłudza czyjeś dobra materialne 

 

3 niszczy mienie szkoły, pracownika lub ucznia 

6 zaśmieca swoje otoczenie (klasę, hol, autokar, trasę 

 wycieczki) 
 
 
 

 

3  
3  

+ połowa punktów 

przyznanych za przewinienie 
 

4. Obowiązkowość i aktywna postawa. 
 

3  Uczeń: 
 

3  nie zakłada stroju galowego w dniach określonych 
 

  przez tradycje szkoły 
 

  nie zmienia obuwia 
 

3  nie wykonuje poleceń lub zadań zleconych przez 
 

  nauczyciela 
 

 opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia 
 

3 
spóźnia się na zajęcia 

 

 
nie wywiązuje się z podjętych zobowiązań 

 

 
  

3 
lekceważy obowiązki wynikające z podejmowanych 

 

 
 

 
Punkty 

 
 
 
 
 
 
 

-21 

 

-21 -9 – 

21 -1 - 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-3 

 

-1 

-3 

 
-1 za każdą g. -

1 za 3 spóź. 
 

-3 

-3 



odpowiedzialnie  pełni funkcje w 9 funkcji 

samorządzie klasowym    
 
 
 



 

Zachowania pozytywne  

angażuje się w działalność  
samorządu uczniowskiego  

wywiązuje się z podjętych  
zobowiązań     
wykazuje własną inicjatywę w
podejmowaniu działań na rzecz klasy albo
szkoły, włącza się w pojedyncze akcje 
wolontariatu społecznego np. zbiórka nakrętek 

aktywnie  pracuje w  kołach 

zainteresowań     
bierze udział w projekcie  
edukacyjnym: z reguły poprawnie wykonuje
swoje zadania w trakcie realizacji
projektu      

w  stopniu   zadowalającym  
uczestniczy   w zadaniach, terminowo i
solidnie wywiązuje się z obowiązków 

odpowiedzialnie  realizuje  
powierzone    obowiązki,   radzi
sobie z trudnymi zadaniami 

 

Punkty Zachowania negatywne Punkty 

12 nie  wykonuje  zadań  wyznaczonych  w  ramach -10 

realizacji projektu edukacyjnego, utrudnia pracę 
zespołu  

3 

 

12  
w semestrze max 24 pkt. 
 
 
 

 

9 

 

do 21 

 

5 
 
 

 

10 
 
 
 

 

15 

 
wzorowo, aktywnie  i twórczo uczestniczy 

20
 

w realizacji projektu, proponuje 
 

rozwiązania skomplikowanych problemów,  
 

pełni odpowiedzialne funkcje  
 



 
Zachowania pozytywne 

 
 

 

Uczeń: 
 
dba o honor szkoły 

kultywuje tradycje szkolne 
 

współorganizuje imprezy 
klasowe lub szkolne 

 
  reprezentuje klasę w konkursach, 

turniejach czy zawodach sportowych 
na terenie szkoły  
reprezentuje szkołę w konkursach, 
turniejach lub zawodach sportowych 

 
jest laureatem lub finalistą konkursów 
przedmiotowych, zwycięzcą 
konkursów artystycznych lub 
zawodów sportowych na szczeblu:  

szkolnym (I) 

miejskim (I – III) 
 

rejonowym/powiatowym(I – 

VI)wojewódzkim (I – VIII) 
 
krajowym (I – X) 

 

Punkty Zachowania negatywne  
 

5.Reprezentowanie klasy i szkoły.    
 

3 Uczeń:     
 

3 •lekceważy tradycje szkolne   
 

•działa na niekorzyść wizerunku szkoły 
 

 

6
 

 

•odmawia pomocy przy organizowaniuimprez 

3
 

klasowych    
 

 •bez podania   istotnych powodów rezygnuje
 

 z reprezentowania klasy lub szkoły w terminie
 

uniemożliwiającym zorganizowanie zastępstwa  
6 

 
 
 

6 
 
 

 

9  
12  
15  
21 

Punkty 
 
 
 
 
 
 
 

-3 

-3 

 

-3 
 
 
 

-3 



Statut Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi 
 
 

 

Klasyfikowanie  
§ 66.  

1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne w naszym gimnazjum polega na podsumowaniu 
osiągnięć ucznia w danym okresie lub roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych 
w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz ocen zachowania.  
Rok szkolny dzielimy na dwa okresy. 

1a. Na klasyfikację końcową składają się: 
 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie 
programowo najwyższej oraz  

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 
odpowiednio w klasach programowo niższych w szkole danego typu, oraz 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 1b. 
Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego  

typu.  
1c. Uczeń kończy szkołę jeżeli:  

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć  
edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub 
języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa w 
rozporządzeniu. wykonawczym w przypadku gimnazjum- przystąpił ponadto do 
egzaminu gimnazjalnego.  

1d. Uczeń gimnazjum, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust.1, powtarza 
ostatnią klasę gimnazjum i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do 
odpowiednio egzaminu gimnazjalnego.  

1e. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 
zachowania.  

1f.  Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 
 

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

 
1g. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną 
zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego 
oddziału oraz ocenianego ucznia.  

1h. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na 
promocję do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły.  

1i. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć 
edukacyjnych w blok przedmiotowy odrębnie ocenia się poszczególne zajęcia 
edukacyjne wchodzące w skład tego bloku.  

1j. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 
ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 
szkoła w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.  

1k. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych,  
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 
z powodu nieobecności ucznia  na  tych  zajęciach  przekraczającej  połowę   czasu 
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przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest 
klasyfikacja.  

2. Oceny klasyfikacyjne roczne i śródroczne ustala się w/g skali określonej w § 62.  
3. Oceny zachowania ustala się w/g skali określonej w § 65.  
4. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadzane jest w naszej szkole raz w ciągu roku 

szkolnego - w styczniu.  
5. Klasyfikowanie roczne przeprowadzane jest w czerwcu.  
6. Szczegółowe terminy klasyfikacji określa dyrektor szkoły w planie pracy rady 

pedagogicznej opracowanym na dany rok szkolny.  
7. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują 
ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych  
z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Ocena 
przewidywana ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest równoznaczna z ostateczną 
oceną roczną. Ocena przewidywana może zostać podwyższona lub obniżona zgodnie z 
warunkami i trybem uzyskiwania wyższej niż przewidywanej rocznej oceny 
klasyfikacyjnej.  

7a. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia i jego 
rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych, a wychowawca o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej 
zachowania poprzez wpis oceny przewidywanej do e- dziennika. Wychowawca 
przekazuje rodzicom pisemną informację dotyczącą przewidywanych ocen z zajęć 
edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania na zebraniu  
z rodzicami.  

8. Rodzice potwierdzają fakt zapoznania się z przewidywaną oceną negatywną dla dziecka 
lub możliwością nieklasyfikowania podpisem pod informacją przekazaną przez 
wychowawcę.  

9. Jeżeli rodzic nie skontaktuje się z wychowawcą, aby przyjąć w/w informację w ciągu 2 
dni po zebraniu, wówczas wychowawca przesyła tę informację pocztą za potwierdzeniem 
odbioru.  

10. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli w ciągu miesiąca poprzedzającego klasyfikację 
roczną uczeń zlekceważy zajęcia i uzyska przewagę ocen negatywnych może otrzymać 
niedostateczną ocenę klasyfikacyjną roczną, mimo że uczniowi wystawiono 
pozytywną ocenę przewidywaną. 

11. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. 
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, muzyki, 
plastyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany 
przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.  

12. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na 
podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa ucznia w tych zajęciach, 
wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.  

13. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wyżej wymienionych zajęć uniemożliwia ustalenie 
śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

14. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno - 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca etapu edukacyjnego 



ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka 
obcego.  

15. W przypadku ucznia, o którym mowa powyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego 
języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  

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

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. 

 
17. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 
18. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 
szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.  

19. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może 
być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.  

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

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

22. Fakt nieklasyfikowania ucznia odnotowuje się w dzienniku w rubryce przeznaczonej na 
oceny śródroczne lub roczne.  

23. W arkuszach ocen wpisuje się oceny, które uczeń uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej. 
 
24. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do 

średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 
 

§ 66a  
Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

 

1. Uczeń może ubiegać się o ocenę wyższą o jeden stopień niż przewidywana na miesiąc 
przed klasyfikacją roczną, jeżeli spełni łącznie następujące warunki:  
1) w średniej ważonej brakuje nie więcej niż 0,1 do wyższej oceny (nie dotyczy 

wychowania fizycznego);  
2) nie opuszczał bez usprawiedliwienia lekcji danego przedmiotu w okresie 

objętym klasyfikacją;  
3) zaliczył i/lub poprawił wszystkie obowiązkowe prace lub zadania z danego 

przedmiotu w terminie przewidzianym w statucie;  
4) był zawsze przygotowany do zajęć - posiadał strój do ćwiczeń, z tym, że dopuszcza 

się brak stroju sportowego raz w półroczu (dotyczy wychowania fizycznego).  
2. Uczeń może ubiegać się o ocenę wyższą niż przewidywana na miesiąc przed klasyfikacją 

roczną, jeżeli zagrożony jest oceną niedostateczną.  
3. Uczeń może się ubiegać o ocenę wyższą niż przewidywana na miesiąc przed klasyfikacją  

roczną również w przypadku, jeśli w bieżącym roku szkolnym zdarzyły się szczególne 



sytuacje, które miały wpływ na jego wyniki w nauce (np. długotrwała choroba lub pobyt 
ucznia w szpitalu, traumatyczna lub kryzysowa sytuacja).  
1) Uczeń lub rodzic występują do nauczyciela z pisemnym wnioskiem o podwyższenie 

oceny w ciągu trzech dni roboczych od zapoznania się z oceną przewidywaną 
podaną do wiadomości na zebraniu z rodzicami. Wniosek z uzasadnieniem składa się 
w sekretariacie.  

2) W ciągu trzech dni od tego faktu nauczyciel ustala zakres materiału oraz 
termin wykonania zadań i powiadamia o nich ucznia na piśmie.  

3) Uczeń otrzymuje ocenę zgodną ze średnią ważoną po uwzględnieniu ocen za 
wykonane zadania (nie dotyczy wychowania fizycznego).  

4) W przypadku wychowania fizycznego uczeń otrzyma ocenę wyższą, jeżeli 
otrzymał z ustalonych zadań/ćwiczeń oceny nie niższe niż ta, o którą się stara. 

5) Na wysokość oceny rocznej mają wpływ bieżące oceny cząstkowe uzyskiwane do 
momentu wystawienia oceny klasyfikacyjnej.  

6) Nauczyciel dokumentuje w formie pisemnej przeprowadzone działania. 

Dokumenty te i wniosek rodzica przechowywane są w dokumentacji szkoły. 
 

§ 66 b.  
Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania 

1. Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną zachowania, 
z którą zostali zapoznani przez wychowawcę klasy w terminie 1 miesiąca przed rocznym  
zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do 
dyrektora szkoły w formie pisemnej (podanie, wniosek), w terminie 2 dni roboczych od 
dnia zapoznania z propozycją oceny.  

2. Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą klasy przeprowadza analizę zasadności 
proponowanej przez wychowawcę oceny zachowania w oparciu o argumentację 
wychowawcy i obowiązującą dokumentację.  

3. Dyrektor szkoły może (nie musi) powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział, do 
którego uczęszcza uczeń, poszerzony o udział w pracach zespołu pedagoga, psychologa, 
uczniów samorządu klasowego (najmniej 3 przedstawicieli), celem dodatkowej analizy 
proponowanej przez wychowawcę oceny zachowania. Dyrektor szkoły jest 
przewodniczącym tego zespołu.  

4. Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą (nie muszą) przekonać wychowawcę klasy 
do zmiany proponowanej oceny. Wychowawca może zmienić lub utrzymać proponowaną 
ocenę zachowania po analizie przeprowadzonej z dyrektorem lub po analizie 
przeprowadzonej w w/w zespole.  

5. Dyrektor powiadamia w formie pisemnej ucznia lub jego rodzica w terminie 7 dni od 
dnia wpłynięcia podania (wniosku) o rozstrzygnięciu w sprawie; rozstrzygnięcie to jest 
ostateczne.  

6. Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół, który 
zawiera:  

a) imiona i nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie proponowanej oceny,  
b) termin spotkania zespołu,  
c) ostateczną ocenę zachowania proponowaną przez wychowawcę, 



d) podpisy osób uczestniczących w spotkaniu.  
7. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół znajduje się w dokumentacji 

szkoły. 
 

§ 67. 

Egzaminy klasyfikacyjne 
 
1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny  
2. 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. 

3. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie mógł przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego w 
wyznaczonym terminie, wówczas może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 
określonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż w przedostatnim dniu zajęć 
dydaktycznych w danym roku szkolnym.  

4. Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego w dodatkowym terminie, jest to 
równoznaczne z koniecznością powtórzenia klasy. 

5. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 
na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 
klasyfikacyjny.  

6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 
przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek 
szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. Egzamin nie obejmuje obowiązkowych zajęć  
edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych i wychowania 
fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

6a. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których 
uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.  

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w 
obecności wskazanego przez dyrektora nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 
edukacyjnych. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze 
obserwatorów – rodzice ucznia.  

8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek 
nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład  
komisji wchodzą:  
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako 

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

jest przeprowadzany ten egzamin.  
9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć technicznych i zajęć artystycznych oraz 
wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.  

10. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin klasyfikacyjny maksymalnie z trzech zajęć 

edukacyjnych, z których nie został sklasyfikowany. 



11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 
nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, imiona i nazwiska 
osób wchodzących w skład komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania 
egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. 

12. Do protokołu załącza się pisemne prace i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 
ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.  

13. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego.  

14. (uchylony).  
15. Protokół z egzaminu przechowywany jest w arkuszu ocen ucznia.  
16. (uchylony) 
 
17. Uczeń nieklasyfikowany za I półrocze posiada taki wpis w dzienniku lekcyjnym w 

miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu.  
18. (uchylony).  
19. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego udostępniana jest do wglądu uczniowi lub jego rodzicom w terminie 

dwóch dni roboczych od przeprowadzenia egzaminu u wicedyrektora szkoły. 
 

§ 68. 

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

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.  
2. (uchylony). 
 
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się 
w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

 
4. Podpis rodzica jest dowodem, że zapoznał się z terminem egzaminu poprawkowego i 

otrzymał zakres wymagań edukacyjnych. 
 
5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, może otrzymać promocję warunkową za zgodą rady pedagogicznej, pod 
warunkiem, że te zajęcia obowiązkowe są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, 
realizowane w klasie programowo wyższej.  

6. Uczeń, który w ciągu danego etapu edukacyjnego był już raz promowany z jedną oceną 
niedostateczną (otrzymał promocję warunkową), nie ma prawa do drugiej promocji 
warunkowej. 

7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w 
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 
wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września roku 
szkolnego następującego po tym, w którym uczniowi wyznaczono egzamin poprawkowy. 

 
8. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć technicznych i zajęć artystycznych oraz 

wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę 
ćwiczeń praktycznych. 



9. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 
 
10. W skład komisji wchodzą: 
 

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

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne . 
 
11. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 10 p. 2, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.  
12. W takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  
13. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, imiona i nazwiska 
osób wchodzących w skład komisji, termin egzaminu poprawkowego, pytania 
egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz uzyskane oceny.  

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

15. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  
16. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego 

udostępniana jest do wglądu uczniowi lub jego rodzicom w terminie dwóch dni 

roboczych od przeprowadzana egzaminu u wicedyrektora szkoły. 
 

§ 69.  
Zastrzeżenia do trybu ustalenia oceny z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania 

 
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 
tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia tej oceny, nie później 
jednak niż w ciągu dwóch dni roboczych od zakończenia zajęć dydaktyczno-
wychowawczych.  

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:  
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz 
ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;  

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

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust.2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 

dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami. 



4. W skład komisji wchodzą:  
1) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

a) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - 

jako przewodniczący komisji; 
 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;  
c) nauczycieli prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne,  
2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:  

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

b) wychowawca oddziału  
c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;  
d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;  
e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;  
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

 
g) przedstawiciel rady rodziców.  

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy  
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W 
takim przypadku dyrektor 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.  

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

7. 6a. Roczna klasyfikacyjna ocena zachowania jest ustalana w drodze głosowania 
członków komisji zwykłą większością głosów, w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 
zastrzeżeń, których mowa w art. 44n ust. 1 ustawy. W przypadku równej liczby głosów 
decyduje głos przewodniczącego komisji.  

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:  
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

 
a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,  
b) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,  
c) zadania (pytania) sprawdzające,  
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,  
e) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,  
f) imię i nazwisko ucznia.  
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

 
a) skład komisji,  
b) termin posiedzenia komisji,  
c) wynik głosowania,  
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem,  
e) imię i nazwisko ucznia, 



9. Do  protokołu  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  ustnych  

10. 
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

Uczeń,  który  z przyczyn  usprawiedliwionych  nie przystąpił  do   sprawdzianu 
 

 w  wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w  dodatkowym  terminie 
 

11. 
wyznaczonym przez dyrektora szkoły.  

 

Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 
 

z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do 

zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 
 

§ 70. 

Promowanie uczniów 
 
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał 
oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od niedostatecznej (z uwzględnieniem egzaminu 
poprawkowego).  

1a. uchylono   
 

2. Jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego uczeń może uzyskać promocję warunkową
 

3. 
z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli nie zdał egzaminu poprawkowego. 

 

Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji
 

 i powtarza klasę ( z zastrzeżeniem ust.2).  
  

4. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał oceny 
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, a ponadto przystąpił do egzaminu 
gimnazjalnego.  

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

6. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do 
średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.  

7. Egzamin w trzeciej klasie gimnazjum przeprowadza okręgowa komisja egzaminacyjna.  
8. Egzamin obejmuje:  

1) umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych;  
2) umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;  
3) wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.  

9. Egzamin gimnazjalny ma charakter powszechny i obowiązkowy.  
10. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z zakresu tego języka 

obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. 
10a. Czas pracy ucznia z zestawem egzaminacyjnym: 
 

1) w części humanistycznej:  
a) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - 60 minut; w przypadku uczniów, 

dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony - nie więcej niż 80 
minut,  

b) z zakresu języka polskiego - 90 minut; w przypadku uczniów, dla których czas 
trwania egzaminu może być przedłużony - nie więcej niż 135 minut.  

2) w części matematyczno - przyrodniczej: 



a) z zakresu przedmiotów przyrodniczych - 60 minut; w przypadku uczniów, dla 
których czas trwania egzaminu może być przedłużony - nie więcej niż 80 minut,  

b) z zakresu matematyki - 90 minut; w przypadku uczniów, dla których czas 
trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 135 minut. 

3) w części języka obcego nowożytnego:  
a) na poziome podstawowym - 60 minut; w przypadku uczniów, dla których czas 

trwania egzaminu może być przedłużony - nie więcej niż 80 minut, 
 

b) na poziomie rozszerzonym - 60 minut; w przypadku uczniów, dla których czas  
trwania egzaminu może być przedłużony - nie więcej niż 90 minut. 

10b.Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzona innego dnia. 

10c. Każdy zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się 
o godzinie określonej w komunikacie centralnej komisji egzaminacyjnej. Czas trwania 
danego zakresu lub części egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się z chwilą zapisania w 
widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i 
zakończenia pracy uczniów.  

10d.W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczeń nie powinien opuszczać sali 
egzaminacyjnej.  

10e. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego na sali egzaminacyjnej mogą przebywać 
wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu 
nadzorującego oraz obserwatorzy.  

10f. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego nie udziela się uczniom żadnych wyjaśnień 
dotyczących zadań.  

10g.Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące 
przebieg danej części egzaminu gimnazjalnego. W skład zespołu nadzorującego wchodzi 
co najmniej 2 nauczycieli, w tym co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w: 
1) szkole, w której przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny, nauczyciel ten pełni 

funkcję przewodniczącego zespołu;  
2) innej szkole lub w placówce.  
3) Jeżeli w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 25 uczniów, liczbę członków zespołu 

nadzorującego zwiększa się o jednego nauczyciela na każdych kolejnych 20 
uczniów.  

10h.Zadania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz zadania zespołu 
nadzorującego określa Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 
przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.  

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

11a. Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed 
terminem egzaminu gimnazjalnego, pisemną informację o zmianie języka obcego 
nowożytnego wskazanego w deklaracji lub rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej 
egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.  

11b.W przypadku niezłożenia rezygnacji o której mowa i nieprzystąpienia do części trzeciej 

egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, uczniowi w zaświadczeniu o 

szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego z części trzeciej tego egzaminu na 
poziomie rozszerzonym wpisuje się wynik „0%”. 



12. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może przystąpić do 
egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb 
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tej opinii. Opinie przedkłada 
się dyrektorowi szkoły w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym 
uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego. 

 
13. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania  

dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie 
tego orzeczenia.  

14. Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w 
warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia 
o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.  

14a. Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, był 
objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole ze względu na trudności 
adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji 
językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do egzaminu 
gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb 
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych na podstawie pozytywnej opinii rady 
pedagogicznej. 

 
15. (uchylony)  
16. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, którzy nie rokują kontynuowania nauki w szkole 
ponadgimnazjalnej, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku 
przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na wniosek rodziców pozytywnie  
zaopiniowany przez dyrektora szkoły.  

16a. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią 
samodzielnie czytać lub pisać, są zwolnieni z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego.  

16b.Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie 
 

o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka 
obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla drugiego etapu edukacyjnego, są 
zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na 
poziomie rozszerzonym.  

17.  Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych 
 

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w odrębnych 
przepisach, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem 
gimnazjalnym są zwolnieni na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu 
laureata lub finalisty z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, w 
przypadku języka obcego nowożytnego – z części trzeciej tego egzaminu. 

 
18. Zwolnienie, o którym mowa, z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z danego zakresu odpowiedniej części 
najwyższego wyniku.  

19. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych:  
1) nie  przystąpił  do  egzaminu  gimnazjalnego  lub danego  zakresu  albo  poziomu 



odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w ustalonym terminie albo  
2) przerwał dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego - 

przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu 
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie ustalonym w 
harmonogramie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w szkole, której jest 
uczniem. 

 
20. Wynik egzaminu gimnazjalnego odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym i arkuszu ocen 

ucznia.  
21. Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły.  
22. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w terminie ustalonym przez Centralną Komisję 

Egzaminacyjną.  
23. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w wyznaczonym terminie albo 

przerwał egzamin, przystępuje do niego w kolejnym terminie określonym przez 
dyrektora komisji okręgowej.  

24. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo 
poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie, 
ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, powtarza 
ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym 
roku.  

25. (uchylony)  
26. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia 

danego roku, powtarza ostatni oddział klasy gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu 
gimnazjalnego w następnym roku.  

27. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzona i oceniona praca ucznia jest 
udostępniana uczniowi lub jego rodzicom do wglądu w miejscu i czasie wskazanym 
przez dyrektora Okręgowej. Komisji Egzaminacyjnej  

28. uchylony  
29. Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu 

gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.  
30. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są przedstawiane w procentach i na skali centylowej.  
31. Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach 

egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 
przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem dydaktyczno - 
wychowawczych.  

32. Pracę egzaminacyjną ucznia po sprawdzeniu i ocenieniu przechowuje okręgowa komisja  
egzaminacyjna przez okres 6 miesięcy od dnia wydania uczniom zaświadczeń o 

szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 



§ 71. 

Projekt edukacyjny 
 
1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.  
2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mających na celu 

rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.  
3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania  

określonych  w  podstawie  programowej kształcenia   ogólnego dla gimnazjów 

lub wykraczać poza te treści.    
4.  Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela 

i obejmuje następujące działania:     
1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;  
2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;  
3) wykonanie zaplanowanych działań; 

 
4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. 

 
5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w 

porozumieniu z radą pedagogiczną.  
6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu 

wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego  
7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować 

projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu 
edukacyjnego.  

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

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

10. W przypadkach, o których mowa w pkt 9, n świadectwie ukończenia gimnazjum w 
miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu 
edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

11. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego ustala dyrektor szkoły po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 
 

§ 71a.  
Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego 

 
Ustalenia ogólne  

1) Uczeń gimnazjum realizuje jeden projekt edukacyjny w cyklu edukacyjnym.  
2) Informacja o udziale oraz temat projektu wpisuje się uczniowi na świadectwie 

ukończenia szkoły.  
3) Jako zasadę przyjmuje się, że projekt będzie realizowany w grupach 

wewnątrzklasowych lub międzyoddziałowych.  
4) Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę zachowania. 

Szczegółowe kryteria oceny zachowania, uwzględniające udział ucznia w projekcie 
edukacyjnym, zapisane są w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania w statucie 
szkoły.  

5) Na  początku  roku  szkolnego  wychowawca  informuje  uczniów  i  rodziców 



o warunkach i zasadach realizacji projektu. 
 

a) Zaleca się realizację projektu edukacyjnego w klasie II.  
6) Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z 

zespołem uczniowskim wspólnie ustalają, wpisując do karty projektu:  
a) czas realizacji projektu,  
b) formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac,  
c) podział zadań w zespole i zasady współpracy,  
d) kryteria oceny projektu,  
e) sposób prezentacji i podsumowania projektu,  
f) harmonogram działań projektowych,  
g) miejsce i terminy konsultacji,  
h) warunki kontraktu, 

 
i) wzory dokumentów (karta projektu, karta samooceny ucznia, kontrakt z 

uczniami, karta oceny projektu, karta oceny prezentacji projektu oraz 
sprawozdanie z realizacji projektu).  

7) O szczegółowych warunkach realizacji projektu edukacyjnego informujemy do 30 

listopada danego roku szkolnego. 
 

8) Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, 
które mogą mieć charakter przedmiotowy lub międzyprzedmiotowy, a czas ich 
realizacji powinien wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy w zależności od 
problematyki i złożoności projektu. Czas trwania projektów może być przedłużony 
przez opiekuna projektu. 

 
§ 71b. 

Zadania w ramach realizacji projektu edukacyjnego 
 
1. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za realizację projektów edukacyjnych w szkole:  

a) Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej ustala warunki realizacji 
projektu zapisane w „Szczegółowych warunkach realizacji projektu edukacyjnego”;  

b) Dyrektor szkoły wprowadza zarządzeniem zapisy powyższego dokumentu;  
c) Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną powołuje szkolnego 

koordynatora ds. realizacji projektów. 
2. Do zadań i obowiązków szkolnego koordynatora ds. realizacji projektów należy:  

a) zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli tematów 
projektów realizowanych w danym roku szkolnym, sporządzenie ich listy zbiorczej, 
przedstawienie jej dyrektorowi i radzie pedagogicznej, upowszechnienie w bibliotece 
oraz na stronie internetowej szkoły;  

b) monitorowanie stanu realizacji projektów;  
c) upowszechnienie informacji na temat realizowanych projektów;  

d) organizacja publicznej prezentacji projektów po ustaleniu z radą pedagogiczną 
zasad oraz formuły prezentacji projektu; 

e) podsumowanie  realizacji  projektów  i  przedstawienie  radzie  pedagogicznej  
sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego;  

f) udzielanie nauczycielom pomocy merytorycznej na temat metody projektu;  
g) koordynowanie pracy nauczycieli, w tym opiekunów projektów; 



h) nadzór nad dokumentacją projektów;  
3. Nad realizacją konkretnego projektu czuwa nauczyciel - opiekun projektu. Jego zadania 

to: 
a) wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań 

uczniów i treści podstawy programowej; 
b) omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i 

koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe;  
c) przygotowanie kontraktu i podpisanie go z uczniami;  

d) przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami prowadzenia karty  
projektu oraz karty samooceny ucznia oraz ze sposobem sporządzenia sprawozdania 
z realizacji projektu;  

e) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu;  
f) organizowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji; 

 
g) pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu;  
h) motywowanie uczniów do systematycznej pracy;  
i) pomoc w organizacji prezentacji projektu; 

 
j) ewaluacja projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali 

jego realizację;  
k) komunikacja z wychowawcą ucznia na temat jego udziału w projekcie;  

l) koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku, kiedy projekt edukacyjny jest 
międzyprzedmiotowy,  

m) przyznanie punktów z zachowania za udział w projekcie zgodnie z 
kryteriami oceniania;  

n) wypełnienie karty oceny projektu i przygotowanie karty oceny prezentacji projektu.  
4. Nauczyciel niebędący opiekunem projektu, a współpracujący z opiekunem w projekcie 

międzyprzedmiotowym, wspiera opiekuna projektu oraz uczniów w zakresie: 
a) konsultacji zgodnie z ustalonym harmonogramem;  
b) czuwania nad prawidłowym przebiegiem projektu;  
c) sprawowania opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji;  
d) prowadzenia dokumentacji uzgodnionej z opiekunem projektu; 

 
e) współpracy z opiekunem projektu i szkolnym koordynatorem projektów w ciągu 

roku szkolnego i podczas organizowania publicznej prezentacji projektów; 
f) przyznania punktów z zachowania za udział w projekcie.  

5. Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu:  
a) poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach 

realizacji projektu edukacyjnego;  
b) prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu 

przez wszystkich uczniów klasy, dotyczących w szczególności:  
wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy, 

 
  monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z 

opiekunem zespołu projektowego, 
 

przekazywania informacji o wynikach monitorowania rodzicom. 
 

c) komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;  
d) dokonywanie zapisów  dotyczących  realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego 



w dokumentacji szkolnej (dziennik elektroniczny, arkusze ocen, świadectwa, inne 
ustalone przez szkołę). 

6. Zadania zespołu uczniów:  
a) wybór tematu projektu  
b) określenie celów projektu  
c) podpisanie kontraktu z opiekunem projektu;  
d) opracowanie szczegółowego planu działania;  

e) uczestnictwo w konsultacjach organizowanych przez opiekuna projektu - 
dotrzymywanie terminów, przygotowywanie konkretnych pytań, umiejętne 
wykorzystywanie rad i wskazówek nauczyciela;  

f) podejmowanie systematycznych działań mających na celu rozwiązanie 
problemów szczegółowych związanych z wykonaniem projektu:  

zbieranie i gromadzenie informacji potrzebnych do rozstrzygnięcia 

postawionych w projekcie problemów; 
 

selekcja i analiza zgromadzonych informacji; 
 

wnioskowanie ukierunkowane na wybór optymalnego 

rozwiązania; wykonanie projektu w praktyce; 
 

g) dokonanie samooceny pracy nad projektem;  
h) opracowanie sprawozdania z realizacji projektu;  
i) publiczna prezentacja projektu. 

 
7. Czas realizacji projektu edukacyjnego ustala zespół uczniów wraz z nauczycielem 

opiekunem. Realizacja projektu powinna zakończyć się w roku szkolnym, w którym 
projekt został rozpoczęty. Prezentacja projektów odbywa się do końca maja danego roku 
szkolnego.  

8. Sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym 
 

Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać: 
 

a) sprawozdanie z projektu;  
b) wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie, o ile takie były planowane  

i powstały;  
c) sposób prezentacji projektu;  
d) pracę zespołową i indywidualną ucznia;  
e) samoocenę uczniów;  
f) systematyczność pracy uczniów;  
g) aktywność i twórczość w realizacji projektu na poszczególnych jego etapach;  

h) dokonanie ewaluacji projektu w stosunku do każdego ucznia zespołu, na 
którą składać się powinna informacja o:  

osiągniętych celach; 
 

mocnych i słabych stronach; 
 

popełnionych błędach i sposobach ich wyeliminowania. 



§ 71c. 
 

Działania projektowe 
 
1. W dokumentacji szkoły znajduje się baza tematów projektów przygotowana przez 

zespoły przedmiotowe.  
2. Propozycje do poszerzenia bazy tematów nauczyciele projektów zgłaszają dyrektorowi 

szkoły i szkolnemu koordynatorowi ds. projektów. Tematyka projektów powinna 
uwzględniać propozycje uczniów.  

3. O terminie publicznej prezentacji projektu opiekun projektu informuje dyrektora szkoły 
w terminie nie później niż na tydzień przed planowaną prezentacją oraz przekazuje 
dyrektorowi szkoły kartę oceny prezentacji projektu z uwzględnieniem wszystkich 
danych dotyczących danego projektu.  

4. Informacje dotyczące realizacji projektów udostępnia się uczniom na stronie internetowej 
gimnazjum i w bibliotece.  

5. Wyboru  określonego  tematu  projektu  uczniowie  dokonują  w  trakcie  danego  roku  
 szkolnego w porozumieniu  z  wybranym opiekunem  projektu, a  następnie  wraz

 

 z  opiekunem  projektu  podpisują  kontrakt  dotyczący jego  realizacji,  podając  dane 
 

 wszystkich uczestników projektu.     
 

6. Dyrektor akceptuje tematy projektów i dopuszcza je do realizacji.  
 

7. Uczniowie mogą realizować projekty w zespołach wewnątrzklasowych
 

 lub międzyoddziałowych, liczących w zasadzie od 5 do 10 osób. W uzasadnionych 
 

 przypadkach  zespoły  projektowe  mogą  liczyć  więcej  osób.  System  podziału  na 
 

 poszczególne zespoły projektowe odbywa się poprzez dobór samodzielny uczniów lub 
 

8.
poprzez wybór nauczyciela.     

 

Zadania  zespołu projektowego określa  karta projektu  oraz kontrakt  zawarty
 

z opiekunem projektu.  
9. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt może 

być realizowany, za zgodą opiekuna projektu, niezależnie przez kilka zespołów 
uczniowskich.  

10. W przypadku gdy uczeń:  
a) nie zdecyduje o wyborze tematu, 

 
b) nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt wychowawca włącza go do 

określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.  
11. Dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach, modyfikację tematów projektów 

realizowanych w trakcie danego roku szkolnego, a także zmianę tematyki, terminów 
zakończenia i sposobu prezentacji efektów, a także opiekuna projektu, o ile wystąpiły 
przyczyny, które uniemożliwiły realizację podjętego zadania. Decyzję o zmianach w 
pracy nad projektami podejmuje dyrektor szkoły.  

12. Dokumentację dotyczącą projektu przechowuje się do końca nauki ucznia w gimnazjum.  
13. Wykonanie zaplanowanych działań:  

a) Uczniowie pod opieką nauczycieli pracują nad realizacją projektu. Projekt musi 
zostać ukończony najpóźniej w tygodniu poprzedzającym roczne klasyfikacyjnej 
posiedzenie rady.  

b) Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja. Szkolny koordynator projektów 

wraz z innymi nauczycielami przygotowuje program publicznej prezentacji 

projektów, uzgadniając z dyrektorem i radą pedagogiczną formułę, zasady oraz 



termin prezentacji poszczególnych projektów. Projekty będą prezentowane 
publicznie podczas Dni Projektów lub Dni Otwartych Szkoły albo w innym czasie.  

c) Uczniowie dokonują samooceny projektu.  
d) Oceny prezentacji projektu dokonuje dyrektor, wicedyrektor lub opiekun projektu.  

14. Uczniowie we współpracy z opiekunem projektu przygotowują sprawozdania z realizacji 
projektów, które umieszczane są na stronie internetowej szkoły.  

15. W zależności od tematyki projektu w prezentacjach jako obserwatorzy i zaproszeni 
goście mogą uczestniczyć:  
a) uczniowie danej klasy;  
b) rodzice uczniów; 

 
c) osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych itp., z 

którymi wiązała się tematyka projektu;  
d) inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uznają za ważną i potrzebną ze 

względu na charakter projektu. 
 

§ 71d.  
Inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego 

 
1. Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu 

edukacyjnego na jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole 
(np. nauczanie indywidualne, inne sytuacje zdrowotne bądź losowe).  

2. Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji  
projektów edukacyjnych.  

3. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, o którym mowa w art. 44p 

ust 2 Ustawy o Systemie Oświaty na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu 
przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu wpisuje się 

„zwolniony” lub „zwolniona”. 



Rozdział 7  
Pracownicy administracji i obsługi szkoły 

 

§ 72.  
1. W szkole zatrudnia się pracowników ekonomiczno-administracyjnych i 

pracowników obsługi.  
2. Zasady ich zatrudnienia regulują postanowienia Kodeksu pracy.  
3. Liczbę pracowników wymienionych w ust. 1 zatwierdza organ prowadzący szkołę.  
4. Wysokość wynagrodzenia ustala dyrektor szkoły, kierując się obowiązującymi 

przepisami.  
5. Zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor szkoły, 

kierując się zasadami Kodeksu pracy i Regulaminem pracy. 
6. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania 

gimnazjum, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. 
 

§73.  
Pracownicy administracji i obsługi powinni dążyć do utrzymania możliwie najwyższych 
standardów technicznego wyposażenia szkoły, uczestniczyć w procesie wychowawczym 
gimnazjum, dbać o kształtowanie życzliwej atmosfery i wysokiej kultury życia codziennego 
szkoły. 



Rozdział 8  
Tryb rozstrzygania sporów między członkami społeczności szkolnej 

 

§ 74.  
1. Spory należy rozstrzygać na zasadzie negocjacji i porozumienia stron.  
2. Rozstrzyganie sporów może odbywać się przy udziale powołanego w szkole zespołu 

mediacyjnego.  
3. W przypadku sporu na płaszczyźnie uczeń-uczeń sprawę rozstrzyga samorząd klasowy w 

porozumieniu z wychowawcą.  
4. W przypadku konfliktu na płaszczyznach: nauczyciel-uczeń lub rodzic, inny pracownik 

szkoły- uczeń lub rodzic- sprawę rozstrzyga dyrektor szkoły.  
5. Gdyby sposób rozstrzygnięcia sporu nie satysfakcjonował jednej ze stron, wówczas ma 

ona prawo złożyć odwołanie do organu prowadzącego szkołę z zachowaniem drogi 
służbowej.  

6. W przypadku sporu pracowników szkoły podejmowana jest próba ugodowego 
załatwienia sporu przez dyrektora szkoły przy udziale przedstawicieli związków 
zawodowych.  

7. W razie, gdy podjęte negocjacje nie przyniosą zamierzonego rezultatu, sprawę 

rozpatruje organ prowadzący. 



Rozdział 9  
Organizacja  

szkoły  
§ 75. 

 
1. Uczeń może korzystać z pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia szkoły pod opieką 

nauczyciela lub za jego zgodą.  
2. Do przenoszenia kluczy do sal lekcyjnych zobowiązuje się nauczycieli osobiście.  
3. Uczniowie zobowiązani są przestrzegać regulaminów pracowni.  
4. Czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej w 

planie zajęć ucznia.  
5. Dzwonek jest sygnałem do rozpoczęcia i zakończenia lekcji przez uczniów i nauczycieli.  
6. Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut.  
7. Przerwy po 5 i 6 lekcji, tzw. „długie”, przeznaczone między innymi na spożycie 

gorącego posiłku, trwają odpowiednio 20 i 15 minut.  
8. Ze względów organizacyjnych dopuszcza się zmiany długości przerw i lekcji. 

Obowiązuje wówczas wariant B.  
9. W przypadku konieczności wcześniejszego przybycia oczekują na łączniku pod 

opieką woźnego szkolnego. W czasie oczekiwania nie wolno hałasować.  
10. W szkole obowiązuje zakaz zapraszania przez uczniów osób obcych.  
11. Podczas przerw należy zachowywać się spokojnie, nie zagrażać swoim 

zachowaniem bezpieczeństwu innych. Nie można wychodzić poza teren szkoły.  
12. Nie wolno przynosić do szkoły przedmiotów i środków zagrażających bezpieczeństwu, 

takich jak: noże, petardy, broń, gaz, materiały wybuchowe, żrące, łatwopalne, leki oraz 
modne i niebezpieczne zabawki: pistolety kulkowe, wskaźniki laserowe, zabawki z wodą, 
proce itp. Zakaz ten dotyczy także publikacji obscenicznych i pornograficznych. 
Nauczyciel ma obowiązek konfiskaty wymienionych materiałów. Rzeczy wartościowe 
zwraca się rodzicom osobiście.  

13. W szkole obowiązują następujące warunki korzystania z telefonów komórkowych i 
innych urządzeń elektronicznych:  
1) przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych uczeń wyłącza aparat telefoniczny i chowa 

go do plecaka (torby);  
2) zabrania się uczniom korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych podczas zajęć lekcyjnych;  
3) zabrania się fotografowania, filmowania oraz nagrywania obrazu i / lub dźwięku 

innych osób bez ich wiedzy i zgody;  
4) niedostosowanie się do w/w zasad jest uwzględniane przy ocenie zachowania 

ucznia zgodnie ze Statutem Szkoły oraz ocenianiem wewnątrzszkolnym.  
14. Uczniowie przynoszą telefony i inne urządzenia elektroniczne na własną 

odpowiedzialność. 
15. (uchylony).  
16. W okresie jesienno - zimowym, ściśle określonym przez dyrektora szkoły, 

obowiązuje zakaz wychodzenia w trakcie przerw na boisko szkolne. 



§ 76.  
Zasady korzystania z szatni szkolnej  

1. Obuwie i odzież zewnętrzną uczniowie przechowują w szatni szkolnej.  
2. Szatnia otwierana jest w ściśle określonym czasie, regulowanym przez dyrektora szkoły.  
3. Za porządek w szatni odpowiada szatniarka, wspomagana przez dyżurujących 

nauczycieli.  
4. Uczniowie użytkują szafki w zabezpieczonych kłódką boksach. Za zabezpieczenie boksu 

odpowiada wychowawca wraz z uczniami. Jeden klucz od boksu szatniowego należy 
oddać woźnemu.  

5. Wychowawca klasy wraz z pracownikiem obsługi przydziela uczniowi szafkę, którą 
uczeń zabezpiecza we własnym zakresie i dba o porządek w jej wnętrzu. 

6. Szafki nie mogą być popisane, pomalowane i oklejone plakatami.  
7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szafkach rzeczy cenne.  
8. Po zakończeniu nauki w gimnazjum uczniowie zdają szafki. W przypadku zniszczenia 

szafki odchodzący ze szkoły uczeń zobowiązany jest do jej odnowienia.  
9. W  przypadku  podejrzenia  ucznia  o  kradzież  lub  przechowywanie  w  szafce  

niedozwolonych rzeczy, o których mowa w § 75. ust.13 statutu, dyrektor szkoły w 
obecności wychowawcy klasy ma prawo zażądać od użytkownika szafki jej otwarcia i 
sprawdzić jej zawartość.  

10. W szafkach również nie wolno pozostawiać żywności ani rzeczy zagrażających zdrowiu i 

bezpieczeństwu młodzieży. 
 

§ 77.  
Obce osoby na terenie szkoły 

 
1. Rodzice, absolwenci szkoły ani żadne osoby obce nie mają prawa wstępu na teren szkoły 

bez wiedzy woźnego szkolnego, nauczyciela bądź dyrektora szkoły. 
2. Jeżeli rodzic został wezwany przez nauczyciela, radę rodziców lub inny organ, wówczas 

po wyjaśnieniu celu wizyty woźnemu i wpisaniu się do „zeszytu wizyt” może wejść na 
teren szkoły.  

3. Osoby nieznane mają obowiązek przedstawić dokument tożsamości lub opuścić teren 
szkoły.  

4. Pracownicy szkoły mają obowiązek interesować się osobami obcymi wchodzącymi na 
teren szkoły.  

5. (uchylony)  
§ 78.  

Naganne zachowanie uczniów na terenie szkoły 
 
1. W przypadku, gdy zachowanie ucznia w szkole wskazuje na spożycie alkoholu lub 

środków odurzających, uczeń zostaje przekazany pod opiekę policji, skąd rodzice 
odbierają ucznia osobiście.  

2. Jeżeli dyrektor będzie zmuszony odwołać lub przerwać zajęcia z winy uczniów (np. 

dowcipy z podłożoną bombą; zniszczenia zagrażające bezpieczeństwu), wówczas 
uczniowie będą zobowiązani nadrobić zajęcia stracone w dniu wymuszonej ewakuacji w 

czasie ustawowo wolnym od nauki wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 



§ 79. 

Organizowanie imprez 
 
1. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania dyskoteki odpowiadają nauczyciele, którzy 

zostali wyznaczeni do opieki nad młodzieżą.  
2. Rodzice, zezwalający dzieciom na udział w dyskotece, biorą odpowiedzialność za 

bezpieczny powrót dzieci do domu.  
3. Dyskoteka powinna się zakończyć do godz. 1930.  
4. Wychowawcy informują dyrekcję o terminie dyskoteki z trzydniowym wyprzedzeniem, 

podając nazwiska współodpowiedzialnych rodziców.  
5. Uczniowie biorący udział w dyskotece, w sytuacji dokonania dewastacji mienia szkoły, 

gdy nie uda się ustalić sprawcy, współuczestniczą w kosztach usunięcia zniszczeń. 
 

§ 80.  
Nauczyciel ma prawo zorganizować wycieczkę przedmiotową lub, za zgodą rodziców, 

zorganizować wyjścia do kina, teatru lub muzeum w czasie trwania zajęć wyłącznie na 
imprezy o charakterze edukacyjnym (np. ekranizację lektur, ważne inscenizacje, kształcące 

wystawy). 
 

§ 81.  
Zasady organizacji wycieczek, jej cele, formy krajoznawstwa, zasięg imprez turystycznych, 

zasady dotyczące bezpieczeństwa podczas imprez, obowiązki kierownika wycieczek regulują 

odrębne przepisy i procedury szkolne. 
 

§ 82.  
1. Uczeń ma prawo za zgodą rodziców reprezentować szkołę w zawodach sportowych.  
2. Rodzice niewyrażający takiej zgody pozostawiają u wychowawcy stosowne 

oświadczenie. 
3. Rodzice dziecka mogą nie wyrazić zgody na udział ucznia w zawodach sportowych w 

ciągu roku szkolnego, jeżeli pogorszył się stan zdrowia dziecka lub grożą mu oceny 
niedostateczne albo z innych przyczyn losowych.  

4. Niewyrażenie takiej zgody nie może nastąpić w dniu organizowania zawodów 
sportowych, lecz z odpowiednim wyprzedzeniem.  

5. Jeżeli uczeń z ważnych przyczyn losowych nie może uczestniczyć w reprezentacji szkoły 
w zawodach sportowych, ma obowiązek poinformować o tym nauczyciela wychowania 
fizycznego.  

6. Uczeń biorący udział w zawodach sportowych w czasie trwania zajęć lekcyjnych ma 

obowiązek uzupełnić wiadomości, a nauczyciele przedmiotów umożliwiają uczniowi 

nadrobienie braków. 



§ 83. 

Egzekwowanie kosztów zniszczeń 

 
1. W przypadku celowego uszkodzenia sprzętu, urządzeń, wyposażenia szkoły uczeń lub 

jego rodzice dokonują naprawy lub pokrywają koszty naprawy albo zwracają wartość 
zniszczonego mienia.  

2. Jeżeli nie udaje się ustalić tożsamości sprawcy zniszczenia, ale wiadomo z jakiego 
oddziału klasowego jest sprawca, wówczas za usunięcie szkody odpowiada samorząd 
klasowy, który wraz z wychowawcą ustala sposób naprawy szkody.  

3. Jeżeli zniszczeń dokonano w czasie imprez organizowanych przez samorząd uczniowski, 
wówczas za zwrot kosztów usunięcia szkód materialnie odpowiada samorząd 
uczniowski.  

4. Jeżeli uczeń nie przyniósł zmiennego obuwia, zostaje zobowiązany do zakupu środków 

do czyszczenia. 
 

§ 84. 

Wygląd ucznia 

 
1. Strój ucznia powinien być zawsze czysty i schludny.  
2. Nie wolno stosować wyzywającego makijażu oraz nosić biżuterii zagrażającej 

bezpieczeństwu.  
3. Zabrania się noszenia strojów, fryzur, ozdób zawierających elementy subkultur 

młodzieżowych, więziennych lub emblematów sekt, grup nieformalnych (np. punków, 
neofaszystów, satanistów).  

4. W dniach obchodów szkolnych, państwowych i środowiskowych rocznic, w dniu 
rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego obowiązuje uczniów strój galowy.  

5. Strój galowy to biała bluzka lub koszula oraz granatowa lub czarna spódnica (spodnie) o 

klasycznej długości i kroju. 
 
6. W razie chłodów dopuszcza się użycie ciepłego okrycia w kolorze czarnym, granatowym 

lub białym.  
7. Wszystkich uczniów na terenie szkoły obowiązuje obuwie zmienne.  
8. Przez obuwie zmienne rozumie się czyste obuwie sportowe: trampki, tenisówki, adidasy 

na jasnych podeszwach.  
9. W czasie uroczystości szkolnych i występów artystycznych dopuszcza się możliwość 

założenia obuwia wizytowego.  
10. Na lekcję wf na sali gimnastycznej uczniowie wchodzą bez jakiejkolwiek biżuterii i w 

czystym obuwiu sportowym.  
11. Nie wolno żuć gumy w czasie wszystkich lekcji na terenie szkoły. 

 
§ 85. (uchylono) 

 
§ 86. (uchylono) 



§ 87. 

 
1. Ucznia może wcześniej zwolnić do domu w danym dniu wychowawca klasy, nauczyciel, 

który prowadził ostatnią lekcję przed wyjściem ucznia lub ten nauczyciel, z którego lekcji 
 

uczeń chce się  zwolnić  na  podstawie  pisemnej  prośby  rodziców.  
2. Zwolnienie ucznia z ostatniej w jego planie godziny WF musi zawierać wyraźną klauzulę 
 

o zwolnieniu do domu, w innym przypadku traktuje się je jako zwolnienie z ćwiczeń z 

obecnością na sali. 
 

§ 88. 

 
1. Uczniowie po dzwonku ustawiają się przed klasą.  
2. Nauczyciel sprawdza listę obecności.  
3. Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela.  
4. Klasa zobowiązana jest pozostawić po sobie porządek, odpowiadają za to wszyscy 

uczniowie, a kontrolują dyżurni i nauczyciel prowadzący lekcję. 
5. Jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła, wszyscy wstają, siadają ponownie na polecenie 

nauczyciela. 
6. W czasie zastępstw nauczyciel powinien prowadzić lekcje z przedmiotu, który jest w 

planie lub lekcję z własnego przedmiotu albo zajęcia opiekuńcze. 
 

§ 89. 

 

Obowiązki nauczyciela 

dyżurnego Postanowienia ogólne 

 
1. Nauczyciele w ramach obowiązków służbowych zobowiązani są do pełnienia dyżurów w 

czasie przerw lekcyjnych wg ustalonego harmonogramu. Nauczyciel dyżurny ponosi 
odpowiedzialność za życie i zdrowie uczniów.  

2. Harmonogram dyżurów ustala wicedyrektor szkoły w oparciu o stały plan lekcji i po 
każdej jego zmianie. 

3. Harmonogram dyżurów znajduje się na tablicy w pokoju nauczycielskim, w sekretariacie, 
u wicedyrektorów i u pedagoga szkolnego.  

4. Nauczyciele zobowiązani są czytać ogłoszenia znajdujące się na tablicy w pokoju 
nauczycielskim i zapoznać się ze zmianami w harmonogramie dyżurów.  

5. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły i wchodzi 
w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.  

6. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły. W pełnieniu 
dyżurów nauczycieli wspierają pracownicy obsługi (woźny i sprzątaczki). 

7. Dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia.  
8. Nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne odpowiada za bezpieczeństwo uczniów 

przed i po zajęciach oraz w czasie przerw w zajęciach pozalekcyjnych.  
9. Nauczyciel dyżurny czuwa nad bezpieczeństwem uczniów oraz dba o porządek w czasie 

przerw międzylekcyjnych na holach, w toaletach, na klatkach schodowych, w szatni oraz 

na boisku szkolnym. 



10. Nauczyciele wyznaczeni na dyżur na przerwie „0” rozpoczynają go o 720.  
11. Wicedyrektor ma obowiązek zorganizować zastępstwo za nieobecnego nauczyciela 

dyżurnego.  
12. W uzasadnionych przypadkach losowych, gdy nauczyciel musi zorganizować za siebie 

zastępstwo na dyżurze w czasie przerwy, zobowiązany jest powiadomić o tym 
wicedyrektora szkoły.  

13. Uczniowie wchodzą do klasy tylko pod opieką nauczyciela. Obowiązki nauczyciela 
dyżurnego kończą się wraz z dzwonkiem rozpoczynającym lekcje.  

14. W przypadku nieobecności nauczyciela mającego lekcję nauczyciel dyżurny zgłasza ten 
fakt wicedyrektorowi. 

§ 90.  
Obowiązki nauczyciela dyżurującego 

 
1. Nauczyciel punktualnie rozpoczyna dyżur na wyznaczonym miejscu zgodnie z planem 

dyżurów nauczycielskich.  
2. Natychmiast po dzwonku zajmuje stanowisko na przydzielonym miejscu dyżuru i 

opuszcza je po dzwonku na lekcję, sprawdzając stan rejonu, w którym dyżurował.  
3. W trakcie pełnienia dyżuru zajmuje miejsce umożliwiające mu ogarnięcie wzrokiem 

całego terenu dyżurowania.  
4. Przez cały czas trwania dyżuru przebywa z młodzieżą. 

 

5.  Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy
i egzekwuje ich wykonanie przez uczniów, a w szczególności: zakazuje  biegania
w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach, w toaletach oraz w zakamarkach, nie 
dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkolnego (sklep, ulica, boisko, dom), 
dba o czystość w budynku poprzez wymaganie od uczniów niezaśmiecania budynku i 
wdrażania ich do sprzątania po sobie i swoich kolegach, eliminuje gry i zabawy 
zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, eliminuje niepożądane z punktu wychowawczego 
zachowania uczniów, zabrania przebywania uczniów w klasie bez wyraźnej potrzeby i 
opieki innego nauczyciela, zabrania wchodzenia do toalet dużym grupom uczniów.  

6. O zauważonych podczas dyżuru zniszczeniach mienia szkolnego lub innych zdarzeniach 
zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów oraz pracowników szkoły na 
przydzielonym terenie powiadamia wychowawcę, pedagoga, psychologa lub dyrektora 
szkoły.  

7. Obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły lub wicedyrektorom zauważone 
zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć.  

8. W przypadku gdy uczeń ulegnie wypadkowi, nauczyciel dyżurny zobowiązany jest do:  
1) udzielenia pierwszej pomocy o ile istnieje taka konieczność,  
2) wezwania odpowiednich służb medycznych,  
3) powiadomienia dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku,  
4) zabezpieczenia miejsca wypadku,  
5) odnotowania zaistniałego wypadku w książce ewidencji wypadków.  
9. Informuje wychowawcę o niewłaściwym zachowaniu się uczniów w czasie przerw.  

10. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi, jak:  
przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami oraz innymi osobami i 

czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów (np. sprawdzanie 

klasówek, odpytywanie uczniów itp.) 



11. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i 
poinformowania o tym fakcie wicedyrektora.  

12.Nie dopuszcza do przebywania osób niepowołanych w budynku szkoły podczas 

przerwy. 13.Zgłasza dyrektorowi szkoły pobyt na terenie budynku osób niepowołanych. 

 
§ 90a. (uchylono) 



Rozdział 10 
Nagrody i 
kary § 91.  

Nagrody dla uczniów 
 
1. Uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali ze wszystkich obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 
zachowania otrzymują promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  

2. Uczniowie, o których mowa w ust. 1, otrzymują także nagrodę książkową, jeżeli pozwala 
na to fundusz rady rodziców.  

3. Nagrodę książkową przyznaje się też uczniom, którzy mają na swoim koncie znakomite 
osiągnięcia sportowe: minimum II miejsce w zawodach szczebla powiatowego. 

4. Nagrody wymienione w ust. 2 i 3 funduje rada rodziców.  
5. Jeżeli środki finansowe rady rodziców będą zbyt skąpe, nagrody książkowe zostaną 

zastąpione dyplomami.  
6. Uczniowie,  którym  trudności  dydaktyczne  nie  pozwalają  uzyskać  wysokich  ocen  

rocznych, ale odznaczają się pracowitością oraz 100% frekwencją otrzymują dyplomy i 
drobne nagrody rzeczowe.  

7. (uchylony).  
8. Nagrody za  aktywną działalność  społeczną  na terenie  szkoły przyznaje samorząd  

uczniowski z własnych środków.  
9. Na zakończenie nauki w naszym gimnazjum absolwentowi klasy trzeciej przyznaje się 
 

Nagrodę Absolwenta Roku jeżeli: 
 

1) spełnia łącznie kryteria:  
a) w ciągu trzech kolejnych lat nauki otrzymywał świadectwa z wyróżnieniem;  

b) średnia ocen z ośmiu głównych przedmiotów (geografia, język polski, 
matematyka, historia, język obcy, fizyka, biologia, chemia) na koniec trzeciej  
klasy była co najmniej 5,0;  

c) ocena zachowania w ciągu trzech lat nauki była co najmniej bardzo dobra.  
2) Dodatkowo spełnia jedno z dwóch podanych kryteriów:  

a) może się poszczycić znakomitymi lokatami w konkursach przedmiotowych, 
artystycznych lub zawodach sportowych;  

b) aktywnie działa na rzecz szkoły lub/ i środowiska, a jego postawa jest godna 
naśladowania. 

3) W przypadku większej ilości kandydatów decyzje poprzez głosowanie podejmuje 

rada pedagogiczna. 
 

§ 92. 
Nagrody dla rodziców 

 
1. Na zakończenie każdego roku szkolnego rodzice uczniów nagrodzonych zgodnie z p. 1. § 

91 otrzymują List pochwalny od rady pedagogicznej i dyrekcji szkoły. 
 
2. Rodzicom wyróżniającym się aktywną pracą na rzecz szkoły, owocującą pomnażaniem 

majątku szkoły lub poprawą poziomu wychowania, dyrekcja i rada pedagogiczna 

przyznają nagrody rzeczowe lub listy gratulacyjne. 



3. Nagrody te fundowane są ze środków specjalnych szkoły lub funduszy pozyskiwanych 
od sponsorów i wręczane na uroczystości zakończenia roku szkolnego.  

4. Rada pedagogiczna i dyrekcja szkoły występują z wnioskami do MEN o przyznanie 

odznaki „Zasłużony dla Oświaty” lub do Burmistrza Rumi o przyznanie Nagrody 

Burmistrza dla rodziców najbardziej zasłużonych dla rozwoju szkoły. 
 

§ 93.  
Nagrody dla pracowników szkoły 

 
1. W szkole istnieje fundusz nagród dla pracowników szkoły regulowany odrębnymi 

przepisami.  
2. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły w oparciu o Regulamin przyznawania nagród dla 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Rumia oraz 
Ponadzakładowego Układu Zbiorowego dla pracowników nie będących nauczycielami 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Rumia  

3. Rada rodziców oraz samorząd uczniowski mogą fundować nagrody dla nauczycieli w 

oparciu o własne kryteria, na podstawie opracowanych przez siebie regulaminów. 
 

§ 94. 

Karanie uczniów 
 
1. Uczeń podlega karze za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z postanowień 

statutu gimnazjum.  
2. Kary należy stopniować.  
3. Rodzaje kar:  

1) ustne lub pisemne upomnienie wychowawcy klasy;  
2) pismo wychowawcy do rodziców informujące o przewinieniach ucznia;  
3) uchylono  
4) nagana wychowawcy z adnotacją w dzienniku;  
5) nagana dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy;  
6) przeniesienie do równoległego oddziału klasowego w dowolnym czasie  
7) przeniesienie do innej szkoły ucznia realizującego obowiązek szkolny w obwodzie szkoły 

w przypadku:  
a) notorycznego opuszczania bez usprawiedliwienia obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych;  
b) dopuszczenia się kradzieży;  
c) fałszowania dokumentów państwowych;  
d) porzucenia szkoły i nie zgłaszania się rodziców na wezwania wychowawcy klasy;  
e) stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów i 

pracowników szkoły;  
f) dystrybucji narkotyków i środków psychotropowych oraz ich posiadania;  
g) używania alkoholu i środków odurzających oraz bycia pod ich wpływem;  
h) naruszenie godności i nietykalności osobistej innych osób, w tym 

pracowników szkoły.  
8) skreślenie z listy uczniów w dowolnym czasie w przypadku ucznia, który ukończył 

18 lat i popełnia wykroczenia przeciwko prawu szkolnemu zawartemu w statucie, po 



zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego; 
 

§ 95.  
1. Uczeń może zwrócić się do samorządu uczniowskiego z prośbą o poręczenie i odroczenie 

kary.  
2. Jeżeli uczeń zlekceważy poręczenie samorządu uczniowskiego, wówczas karę należy 

wykonać w trybie natychmiastowym. 
 

§ 96.  
1. W przypadku gdy w stosunku do danego ucznia zostaną wyczerpane wszystkie możliwe 

kary, a uczeń nadal popełnia różne wykroczenia przeciw prawu szkolnemu i stanowi zły 
przykład dla innych uczniów, deprawując ich i zagrażając ich bezpieczeństwu, wówczas 
dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną kieruje wniosek do Kuratora 
Oświaty o karne przeniesienie ucznia do innej szkoły.  

2. Gdy zachowanie ucznia jest wyjątkowo naganne, rada pedagogiczna może skierować 

wniosek do Kuratora Oświaty o karne przeniesienie ucznia do innej szkoły w trybie 

natychmiastowym z pominięciem gradacji kar. 
 

§ 96a.  
Tryb odwoływania się od kar 

 
1. Uczeń lub jego rodzic mają prawo odwołać się od kary w terminie 7 dni od jej nałożenia.  
2. Odwołanie wymaga formy pisemnej i skierowane jest do dyrektora szkoły.  
3. Dyrektor rozpatruje odwołanie ucznia od kary w ciągu 14 dni w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawa poprzez: analizę dokumentów, rozmowę z uczniem, jego wychowawcą 
lub innymi nauczycielami albo powierza jej wyjaśnienie zespołowi wychowawczemu.  

4. Dyrektor może zwrócić się do rady pedagogicznej o opinię w rozpatrywanej sprawie.  
5. Dyrektor może karę utrzymać lub zmienić, jeśli uważa, że jest ona niewspółmierna do 

przewinienia albo odwołać, jeśli jest ona niezgodna ze statutem szkoły lub przyjętymi w 
społeczności normami.  

6. Dyrektor wydaje decyzję na piśmie w terminie do 30 dni.  
7. Od decyzji dyrektora uczeń, rodzice, prawny opiekun mogą odwołać się do wyższej 

instancji za pośrednictwem dyrektora szkoły. 
 

§ 97.  

Karanie pracowników 

Karanie nauczycieli i innych pracowników szkoły regulują odrębne przepisy. 



Rozdział 11  
Postanowienia końcowe  

§ 98.  
1. Gimnazjum jest jednostką budżetową, finansowaną przez Gminę Rumia.  
2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 

 
§ 99.  

1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.  
2. Tablice i stemple zawierają nazwę, numer porządkowy i adres gimnazjum. 

 

§ 100.  
Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: pracowników 

administracji i obsługi, uczniów i nauczycieli. 
 

§ 101.  
Tryb składania skarg i wniosków 

 
1. Osoby wnoszące skargi i wnioski przyjmowane są przez dyrektora lub wicedyrektorów.  
2. Dyrektor szkoły lub wicedyrektor przyjmują skargi i wnioski w każdy dzień tygodnia w 

godzinach pracy szkoły w ramach dyżuru i dodatkowo dyrektor szkoły w określonym 
dniu.  

3. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, a także ustnie.  
4. Sekretariat szkoły prowadzi rejestr skarg i wniosków.  
5. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz 

organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak 
skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych.  

6. Do rejestru wpisuje się także skargi i wnioski anonimowe, które nie 
podlegają załatwieniu.  

7. Rejestr skarg uwzględnia następujące rubryki:  
1) liczba porządkowa,  
2) data wpływu skargi/wniosku,  
3) nazwa osoby, instytucji wnoszącej skargę/wniosek,  
4) adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek,  
5) informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek,  
6) data zlecenia załatwienia skargi/wniosku,  
7) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku,  
8) termin załatwienia skargi/wniosku,  
9) data wpływu odpowiedzi po załatwieniu skargi/wniosku  
10) krótka informacja o sposobie załatwiania sprawy,  
11) data wysłania zawiadomień o załatwionej skardze/wniosku,  
12) osoba, którą powiadomiono o załatwieniu skargi/wniosku. 

 
8. Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości szkoły. 



§ 102  
Tryb rozpatrywania skarg i wniosków 

 
1. Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor szkoły lub wicedyrektorzy wg właściwości.  
2. Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następującą dokumentację:  

1) oryginał skargi/wniosku,  
2) notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach  

postępowania wyjaśniającego,  
3) materiały zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku,  

4) odpowiedź  do  wnoszącego,  w  której  został  powiadomiony  o  sposobie  
rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,  

5) inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.  
3. Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:  

1) oznaczenie organu, od którego pochodzi,  
2) wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do  

wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,  
3) imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.  

4. Skargi bezzasadne są wyjaśniane na bieżąco i przekazywane w formie 
ustnej, telefonicznej lub elektronicznej.  

5. Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w sekretariacie szkoły. 


