STATUT
G I M N A Z J U M Nr 2
w ZŁOCIE CU
Tekst jednolity

napisany w oparciu o nast puj ce akty prawne:

Konstytucj Rzeczypospolitej Polskiej z 1997r.
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W zwi zku z nadaniem szkole im. gen. Władysława Sikorskiego –
nast pi zmiana w statucie.
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ROZDZIAŁ I
NAZWA I TYP SZKOŁY
§ 1.
1. Szkoła nosi nazw Gimnazjum Nr 2 w Złocie cu.
2. Organem prowadz cym gimnazjum jest Gmina Złocieniec.
3. Organem prowadz cym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator
O wiaty w Szczecinie.
4. Siedziba gimnazjum znajduje si w Złocie cu przy ulicy Czwartaków 2.
5. Gimnazjum Nr 2 – zwane dalej szkoł – jest 3-letni szkoł publiczn w rozumieniu
art. 7 Ustawy z dnia 7 wrze nia 1991r. o systemie o wiaty, zwanej dalej ustaw .
R O Z D Z I A Ł II
CELE I ZADANIA SZKOŁY ORAZ SPOSÓB ICH WYKONYWANIA
§ 2.
1. Szkoła pracuje w oparciu o my l wyra on przez Jana Amosa Kome skiego
„Najwa niejszym zadaniem kształcenia jest uczyni ludzkim drugiego człowieka”.
W zwi zku z tym najwa niejsze cele kształcenia i wychowania to :
a) stwarzanie warunków do pełnego rozwoju psychofizycznego i społecznego
uczniów,
b) u wiadamianie uczniom konieczno ci permanentnego kształcenia,
c) zach canie uczniów do czynnego udziału w yciu rodowiska lokalnego,
d) przygotowanie uczniów do wyboru kierunku i poziomu dalszego kształcenia
oraz ukierunkowania zawodowego,
e) uczenie poszanowania godno ci drugiej osoby,
f) kształtowanie postaw tolerancji oraz szacunku i zrozumienia dla pogl dów
innych osób,
g) prowadzenie profilaktyki uzale nie ,
h) edukacja kulturalna,
i) kształtowanie postaw asertywnych,
j) kształtowanie umiej tno ci podejmowania decyzji i konsekwentnego
ponoszenia odpowiedzialno ci za nie,
k) kultywowanie tradycji lokalnych oraz zdrowo poj tego patriotyzmu,
l) wskazywanie przemian strukturalno-politycznych zachodz cych w Europie,
m) kształtowanie zachowa proekologicznych.
2. Szkoła realizuje swoje cele zgodnie z potrzebami psychofizycznymi uczniów
w warunkach poszanowania godno ci osobistej oraz wolno ci wiatopogl dowej.
3. Szkoła umo liwia uczniom zdobycie wiedzy i umiej tno ci niezb dnych do uzyskania
wiadectwa uko czenia gimnazjum oraz organizuje zaj cia zwi zane z wyborem
kierunku kształcenia i zawodu. Planowaniem i koordynowaniem zada realizowanych
przez szkoł w zakresie poradnictwa zawodowego zajmuje si pedagog szkolny.
Wewn trzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje w szczególno ci :
a) prowadzenie grupowych zaj przygotowuj cych uczniów do wiadomego wyboru
kierunku dalszego kształcenia i zawodu,
a) udzielanie porad indywidualnych uczniom i rodzicom,
a) wyjazdy do okolicznych szkół,
a) spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych.
4. Szkoła udziela uczniom wybitnie zdolnym pomoc i wsparcie zgodnie
z obowi zuj cymi przepisami zezwalaj cymi na indywidualny tok lub program nauki.
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Umo liwia rozwój talentów i zainteresowa
poprzez organizowanie zaj
dodatkowych w postaci kół przedmiotowych i kół zainteresowa .
5. Szkoła organizuje nauczanie indywidualne dla dzieci z dysfunkcj narz du ruchu,
przewlekle chorym i innym trwale lub czasowo niezdolnym do nauki w warunkach
szkolnych.
6. Szkoła zapewnia uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych pomoc i wsparcie
(w zale no ci od potrzeb) poprzez organizowanie w szkole :
a) kształcenia specjalnego i rewalidacji indywidualnej,
b) zaj dydaktyczno-wyrównawczych.
7. W szkole organizuje si i prowadzi zaj cia dodatkowe uwzgl dniaj ce potrzeby
rozwojowe młodzie y m.in. deficyty intelektualne, zainteresowania, stan zdrowia,
sprawno fizyczn .
8. Zaj cia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje si dla uczniów, którzy maj znaczne
opó nienia w uzyskaniu osi gni
z zakresu okre lonych zaj
edukacyjnych,
wynikaj cych z podstawy programowej.
9. O obj ciu ucznia zaj ciami dydaktyczno-wyrównawczymi decyduje dyrektor szkoły
w uzgodnieniu z rodzicami ucznia.
10. Kwalifikacji uczniów na zaj cia dydaktyczno-wyrównawcze dokonuje nauczyciel
wła ciwego przedmiotu.
11. Zaj cia prowadzone s przez nauczyciela wła ciwego przedmiotu.
12. Liczba uczestników zaj powinna wynosi od 4 do 8 uczniów (w uzasadnionych
przypadkach, za zgod organu prowadz cego, liczba uczestników zaj mo e by
ni sza).
13. Udział ucznia w zaj ciach trwa do czasu zlikwidowania opó nie w uzyskaniu
osi gni edukacyjnych wynikaj cych z podstawy programowej.
14. O zako czeniu udzielania pomocy w formie zaj
dydaktyczno-wyrównawczych
decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadz cego zaj cia.
15. Zaj cia z zakresu rewalidacji indywidualnej organizowane s dla uczniów
zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez Poradni Psychologiczno
Pedagogiczn .
16. Zaj cia maj charakter rozwijaj cy, terapeutyczny i korekcyjny.
17. Udział uczniów niepełnosprawnych w tych zaj ciach jest obowi zkowy.
18. Zaj cia odbywaj si w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Zaj cia mog by grupowe
lub indywidualne w zale no ci od tego, ilu uczniów z danego poziomu edukacyjnego
jest obj tych kształceniem specjalnym.
19. Chór – organizuje si dla młodzie y uzdolnionej muzycznie z ró nych klas. Zaj cia
odbywaj si cyklicznie. O przyj ciu do chóru decyduje nauczyciel prowadz cy te
zaj cia.
20. Zadaniem chóru jest rozwijanie talentów wokalnych i muzycznych uczniów oraz
u wietnianie uroczysto ci i imprez szkolnych, a tak e reprezentowanie szkoły na
zewn trz.
21. Zaj cia rekreacyjno-sportowe organizuje si dla uczniów zainteresowanych
podnoszeniem swojej sprawno ci fizycznej oraz rozwijaniu zainteresowa i uzdolnie
sportowych.
22. Zaj cia odbywaj si cyklicznie. O przyj ciu na zaj cia decyduje nauczyciel
prowadz cy te zaj cia.
23. Koła zainteresowa – zaj cia organizuje si dla uczniów, którzy pragn pogł bi
i rozszerzy swoj wiedz w okre lonej dziedzinie.
24. Zaj cia odbywaj si cyklicznie w miar posiadanych przez szkoł rodków i w miar
potrzeb.
§ 3.
1. Szkoła zapewnia uczniom opiek zdrowotn oraz bezpiecze stwo w czasie zaj
organizowanych przez szkoł poprzez :
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a) współprac ze słu b zdrowia,
b) dy ury ródlekcyjne nauczycieli wg planu opracowanego przez dyrektora
szkoły,
c) przy wyj ciu lub wyje dzie z uczniami poza teren szkoły w obr bie tej samej
miejscowo ci na zaj cia obowi zkowe i nadobowi zkowe zapewnia si
przynajmniej jednego opiekuna na grup 30 uczniów,
d) przy wyje dzie z uczniami poza miejscowo , która jest siedzib szkoły,
zapewnia si jednego opiekuna dla grupy do 15 uczniów,
e) na korytarzu przed wej ciem do szkoły dy uruj uczniowie ze wszystkich klas,
f) za porz dek podczas spo ywania obiadu odpowiedzialni s nauczyciele
wietlicy.

§ 4.
1. Szkoła w zale no ci od potrzeb organizuje uczniom upo ledzonym z stopniu gł bokim
zaj cia rewalidacyjno-wychowawcze. Zaj cia mog by indywidualne lub grupowe.
Udział dzieci w wieku szkolnym w tych zaj ciach uznaje si za spełnianie obowi zku
szkolnego.
§ 5.
1. Szkoła udziela, w miar posiadanych rodków, pomoc materialn dzieciom z rodzin
najubo szych.
§ 6.
1. Szkoła umo liwia uczniom realizacj obowi zku szkolnego poza szkoł . Dyrektor na
wniosek rodziców (opiekunów prawnych), mo e zezwoli na spełnianie obowi zku
szkolnego poza szkoł oraz okre li jego warunki. Ucze spełniaj cy obowi zek
szkolny poza szkoł otrzymuje wiadectwo uko czenia poszczególnych klas na
podstawie egzaminów klasyfikacyjnych.
§ 7.
1. Szkoła zapewnia ci gło pracy wychowawczej przez powierzenie ka dego oddziału
nauczycielowi wychowawcy na cały etap edukacyjny.
§ 8.
1. Dojazd do szkoły uczniom z okolicznych wsi zapewnia Gmina Złocieniec.
§ 9.
1. Szkoła w realizacji zada statutowych współpracuje z Poradni Psychologiczno
Pedagogiczn , Miejsko Gminnym O rodkiem pomocy Społecznej i innymi
instytucjami i organizacjami działaj cymi na rzecz dzieci i młodzie y.
§ 10.
1. W celu zapewnienia prawidłowej współpracy i przepływu informacji szkoła organizuje
co dwa miesi ce spotkania rodziców z wychowawcami klas oraz pomi dzy tymi
zebraniami, spotkania z rodzicami w ka dy drugi czwartek miesi ca.
2. Po posiedzeniu klasyfikacyjnej rady pedagogicznej w I półroczu oraz przed
zako czeniem roku szkolnego odbywaj si zebrania rodziców z wychowawcami klas,
na których rodzice informowani s (tak e w formie pisemnej) o ocenach
klasyfikacyjnych i ocenach zachowania swoich dzieci.
3. Wychowawcy mog organizowa spotkania z rodzicami w ka dym dogodnym
terminie, je li zaistnieje taka potrzeba.
4. Rodzice mog spotyka si indywidualnie z nauczycielami i wychowawc w czasie
pracy szkoły.
5. Na pierwszym zebraniu wybierane s trójki klasowe (przedstawiciele rodziców)
tworz ce samorz d rodziców w danej klasie. Trójki klasowe wspieraj wychowawc
w organizowaniu ycia kulturalnego klasy i szkoły i wchodz w skład rady rodziców
szkoły.
6. Zasady funkcjonowania rady rodziców okre la Regulamin Rady Rodziców (Zał cznik
Nr 3).
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7. Rodzice maj mo liwo doradza , opiniowa , wspiera organizacyjnie i materialnie
klas i szkoł oraz współtworzy system wychowawczy szkoły. Maj wpływ na dobór
programów nauczania oraz działalno profilaktyczn szkoły.
§ 11.
1. Szkoła prowadzi działalno innowacyjn .
2. Innowacj
pedagogiczn
s
nowe rozwi zania programowe, organizacyjne
i metodyczne zgodne z ustaw o systemie o wiaty.
3. Innowacje dotycz ce programu nauczania mog polega na :
a) modyfikacji b d poszerzenia programów,
b) realizowaniu własnego, autorskiego programu nauczania przedmiotu
obowi zkowego.
4. Uchwały o prowadzeniu innowacji i programów autorskich wdra anych w szkole
podejmuje rada pedagogiczna.
ROZDZIAŁ

III

ORGANY SZKOŁY ORAZ ICH ZADANIA
§ 12.
1. Organami Szkoły s :
a) Dyrektor Szkoły
b) Rada Pedagogiczna
c) Rada Rodziców
d) Samorz d Uczniowski.
§ 13.
1. Dyrektor Gimnazjum powoływany jest przez organ prowadz cy w wyniku przeprowadzonego
konkursu spo ród kandydatów posiadaj cych pełne kwalifikacje pedagogiczne.
2. Funkcj Dyrektora Szkoły powierza si na 5 lat. Po upływie tego okresu organ prowadz cy
szkoł mo e przedłu y umow na kolejne 5 lat - po zasi gni ciu opinii Rady Rodziców
i Rady Pedagogicznej.
3. Do obowi zków Dyrektora Gimnazjum nale y :
A. opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły (program
dydaktyczny, roczny plan pracy, arkusz organizacyjny, tygodniowy rozkład lekcji
i zaj , plan rozwoju i doskonalenia pracy szkoły),
B. opracowanie zakresów obowi zków nauczycieli,
C. dobór kadry pedagogicznej oraz jej zatrudnianie,
D. opracowanie regulaminu premiowania nauczycieli,
E. kierowanie całokształtem działania szkoły, a w szczególno ci:
a) przyjmowanie uczniów oraz prowadzenie ich spraw w oparciu o przepisy
MEN i Sportu
b) sprawowanie opieki nad dzie mi oraz stworzenie warunków do
harmonijnego ich rozwoju, współdziałania z samorz dem uczniowskim,
c) zapewnienie bezpiecze stwa, higieny pracy i nauki,
d) pełnienie
nadzoru pedagogicznego nad działalno ci
nauczycieli
i wychowawców, organizowanie doskonalenia zawodowego kadry
pedagogicznej i jej ocenianie,
e) organizowanie współdziałania z Rad Rodziców i zapewnienie jej realnego
wpływu na prac szkoły,
f) dbało o powierzone mienie szkoły, cisłe realizowanie zada wynikaj cych
z przepisów o ochronie p.po .,
g) opracowanie projektu bud etu szkoły,
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h) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej.

4. Dyrektor szkoły ma prawo do :
a) wydawania polece słu bowych pracownikom szkoły,
b) zatrudnianie i zwalnianie pracowników szkoły,
c) premiowanie i nagradzanie pracowników zgodnie z regulaminem, a tak e udzielania kar
porz dkowych zgodnie z Kodeksem Pracy,
d) przyjmowania uczniów spoza obwodu szkoły,
e) oceny pracy nauczycieli ,
f) decydowania o wewn trznej organizacji pracy szkoły i jej bie cego funkcjonowania,
g) wykorzystywania rodków finansowych przyznanych na działalno szkoły (po konsultacjach
z rad pedagogiczn ),
h) reprezentowania szkoły na zewn trz, podpisywania dokumentów i korespondencji.
5. Dyrektor szkołyodpowiada za:
a) poziom uzyskiwanych przez szkoł wyników nauczania i wychowania oraz za opiek nad
młodzie ,
b) zgodno funkcjonowania szkoły z przepisami prawa o wiatowego i niniejszego Statutu,
c) bezpiecze stwo osób znajduj cych si w szkole,
d) celowe wykorzystanie rodków zapewnionych na działalno szkoły,
e) zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej,
f) bezpiecze stwo piecz ci i druków cisłego zarachowania.
6. Dyrektor odwoływany jest przez organ, który powierzył mu to stanowisko. Z wnioskiem
o odwołanie Dyrektora mo e wyst pi tak e Rada Pedagogiczne. Organ uprawniony do odwołania
zobowi zany jest wówczas do przeprowadzenia post powania wyja niaj cego i do powiadomienia
o jego wyniku Rad Pedagogiczn w ci gu 14 dni od datyotrzymania wniosku.
§ 14.
1. Organem kolegialnym szkoły jest Rada Pedagogiczna
2. Rad Pedagogiczn tworz i bior udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni,
bez wzgl du na wymiar czasu pracy.
3. Przewodnicz cym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
4. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mog bra udział za zgod przewodnicz cego zaproszeni
go cie. Maj oni głos doradczy.
5. Rada Pedagogiczna uchwala Regulamin Rady Pedagogicznej (Zał cznik Nr 1), a jej posiedzenia s
protokołowane. Uchwały zapadaj zwykł wi kszo ci głosów w w obecno ci co najmniej 2/3
członków Rady.
6. Członkowie Rady Pedagogicznej s zobowi zani do zachowania tajemnicy obrad.
7. Posiedzenia Rady Pedagogicznej s organizowane przed rozpocz ciem roku szkolnego, w ka dym
okresie w zwi zku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po
zako czeniu rocznych zaj oraz w miar potrzeb.
8. Posiedzenia Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi przewodnicz cy oraz jest
odpowiedzialnyza powiadomienie członków Rady o terminie posiedzenia.
9. Rada Pedagogiczna ma nast puj ce kompetencje :
a) zatwierdza planypracy szkoły,
b) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
c) podejmuje uchwały w sprawie innowacji pedagogicznych w szkole,
d) zatwierdza statut szkoły,
e) ustala organizacje doskonalenia zawodowego nauczycieli.
10. Rada Pedagogiczna opiniuje :
a) arkusz organizacyjny szkoły,
b) tygodniowy rozkład zaj w szkole,
c) decyzje Dyrektora Szkoły w sprawie wydatkowania rodków finansowych przeznaczonych na
działalno szkoły,
d) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznacze , nagród i innych wyró nie ,
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e) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zaj
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zaj dydaktycznych,
wychowawczych i opieku czych,
f) propozycje Dyrektora Szkoły dotycz ce kandydatów do powierzenia im funkcji
kierowniczych w szkole.
11. Rada Pedagogiczna mo e wyst pi z wnioskiem do organu prowadz cego szkoł o odwołanie
nauczyciela z funkcji kierowniczej w szkole.
12. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami
prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor powiadamia organ prowadz cy szkoł oraz
organ sprawuj cy nadzór pedagogiczny. Organ sprawuj cy nadzór pedagogiczny w porozumieniu
z organem prowadz cym szkoł uchyla uchwał w razie stwierdzenia jej niezgodno ci z przepisami
prawa. Rozstrzygni cie organu sprawuj cego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
§ 15.
1. Rada Rodziców stanowi reprezentacj rodziców uczniów szkoły.
2. Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalno ci (Zał cznik Nr 3).
3. Rada Rodziców mo e wyst powa do Dyrektora Gimnazjum i do Rady Pedagogicznej
z wnioskami i opiniami dotycz cymi spraw szkoły.
4. W celu wspierania działalno ci statutowej szkoły, Rada Rodziców mo e gromadzi fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych ródeł, zwłaszcza na działalno opieku czowychowawcz .
5. Rada Rodziców opiniuje Statut szkoły.
6. Rada Rodziców opiniuje program wychowawczy szkoły.
§ 16.
1. W szkole działa Samorz d Uczniowski.
2. Samorz d Uczniowski tworz wszyscy uczniowie szkoły.
3. Zasady wybierania i działania organów Samorz du Uczniowskiego okre la regulamin (Zał cznik
Nr 2).
4. OrganySamorz du Uczniowskiego s jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
5. Samorz d Uczniowski mo e przedstawia Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej wnioski
i opinie we wszystkich sprawach dotycz cych szkoły, a w szczególno ci dotycz cych realizacji
podstawowych praw uczniów :
a) prawo do zapoznania si z programem nauczania,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny post pów w nauce,
c) prawo do organizacji ycia szkolnego z zachowaniem wła ciwych proporcji mi dzy wysiłkiem
szkolnym a mo liwo ci rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowa ,
d) prawo wydawania i redagowania gazetki szkolnej,
e) prawo organizowania działalno ci kulturalnej, o wiatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
z własnymi potrzebami i mo liwo ciami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem
Szkoły,
f) prawo prowadzenia sklepiku szkolnego.
§ 17.
1. Organy szkoły maj zapewnion mo liwo współdziałania i podejmowania decyzji w ramach
swoich kompetencji, a w szczególno ci:
a) współdziałanie ze sob w sprawach wychowania, nauczania i profilaktyki,
b) znajomo planów pracy szkoły oraz szkolnego systemu oceniania,
c) współdziałanie w rozwi zywaniu sytuacji konfliktowych wewn trz szkoły lub klasy,
d) wymiany informacji pomi dzy organami szkoły o planowanych lub podejmowanych
działaniach lub decyzjach,
e) wyra anie i przekazywanie Dyrektorowi Szkoły opinii i uwag na temat pracy szkoły.
2. W celu zapewnienia dobrej współpracy i przekazywania informacji mi dzy organami szkoły,
Dyrektor Szkoły mo e zaprasza na posiedzenia Rady Pedagogicznej przedstawicieli Samorz du

8

Uczniowskiego i Rady Rodziców, i o ile zaistnieje potrzeba pracowników administracji i obsługi
szkoły.
3. Rada Rodziców mo e zaprasza na swoje posiedzenia plenarne przedstawicieli innych organów
szkoływ celu wymiany informacji i współpracy.
4. Posiedzenia plenarne Rady Rodziców mog by zwoływane w ka dym czasie na wniosek trójek
klasowych, na wniosek Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej, zło ony do Prezydium Rady
Rodziców.
5. Rada Rodziców posiada uprawnienia ustawowe i statutowe.
6. W przypadku nie respektowania tych uprawnie przez Dyrektora Szkoły lub podległych mu
pracowników, Prezydium Rady Rodziców mo e zło y pisemne za alenie do Dyrektora Szkoły lub
organu prowadz cego i nadzoruj cego szkoł . Organ, do którego zwróc si rodzice udziela
pisemnej odpowiedzi w terminie 14 dni.
7. Samorz d Uczniowski w porozumieniu z opiekunem ma prawo organizowa samodzielnie
zebrania, apele, imprezyzgodnie z własnym regulaminem.
8. Samorz d Uczniowski reprezentuje interesy i opinie całej społeczno ci uczniowskiej przed
Dyrektorem Szkoły, Rad Pedagogiczn i Rad Rodziców.
9. Zobowi zany jest do współpracy z w/w organami oraz wszelkimi organizacjami i kołami
działaj cymi w szkole.
10. Samorz d Uczniowski ma obowi zek informowa na bie co Dyrektora Szkoły, Rad
Pedagogiczn i cał społeczno szkoln o swych poczynaniach i decyzjach.
11. Samorz d Uczniowski poprzez ró ne formy swojej działalno ci zapewnia realizacj uprawnie
ustawowych i statutowych społeczno ci uczniowskiej.
12. W przypadku nie respektowania uprawnie Samorz du Uczniowskiego przez Dyrektora Szkoły lub
Rad Pedagogiczn , Samorz du Uczniowskiego mo e zło y pisemne za alenie do Rady Rodziców
lub organu prowadz cego szkoł i oczekiwa odpowiedzi w terminie 14 dni.
R O Z D Z I A Ł IV
ORGANIZACJA SZKOŁY I ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
§ 18.
1. Podstawow jednostk organizacyjn szkoły jest oddział.
2. Oddziały s dzielone na grupy na zaj ciach z j zyków obcych, informatyki oraz na
zaj ciach, dla których z tre ci nauczania wynika konieczno prowadzenia wicze ,
w tym laboratoryjnych.
3. Podział na grupy jest obowi zkowy na zaj ciach z j zyków obcych i informatyki
w oddziałach licz cych powy ej 26 uczniów oraz podczas wicze , w tym
laboratoryjnych, w oddziałach powy ej 30 uczniów.
4. W przypadku oddziałów licz cych odpowiednio mniej ni 26 uczniów lub mniej ni 30
uczniów podziału na grupy na zaj ciach z j zyków obcych i informatyki mo na
dokonywa za zgod organu prowadz cego szkoł .
5. Zaj cia z wychowania fizycznego w klasach 1-3 prowadzone s w grupach chłopców
i dziewcz t licz cych od 12 do 26 uczniów ( mi dzyklasowe).
6. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
7. Przerwy mi dzylekcyjne trwaj 10 minut, dwie przerwy obiadowe trwaj po 15 minut.
8. Nad porz dkiem i bezpiecze stwem podczas przerw czuwaj wyznaczeni przez
Dyrektora szkoły nauczyciele.
§ 19.
1. Dla uczniów, którzy musz przebywa w szkole ze wzgl du na czas pracy ich
rodziców (prawnych opiekunów) i dla uczniów doje d aj cych w szkole działa
wietlica.
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2. W wietlicy s prowadzone zaj cia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów
w grupie max- 25 osób.
3. wietlica jest pozalekcyjn form wychowawczo- opieku czej działalno ci szkoły.
4. wietlica prowadzi działalno w dniach nauki, w godzinach od 730 do 1500 , a tak e
w uzasadnionych przypadkach – podczas ferii.
5. Dopuszcza si mo liwo stosowania ró nych form pracy wychowawczo- opieku czej,
które kształtuj i wdra aj do samodzielno ci, rozbudzaj zainteresowania, ułatwiaj
kontakt z rówie nikami, a tak e sprzyjaj kształtowaniu prawidłowych postaw
humanitarnych.
6.

wietlica sprawuje opiek nad młodzie
doje d aj c do szkoły od momentu
przyjazdu do szkoły do rozpocz cia zaj i od ko ca zaj do momentu wyjazdu.
7. Uczniowie maj mo liwo korzystania ze stołówki szkolnej.
8. Za prawidłow organizacj wydawania posiłków odpowiedzialni s nauczycielewychowawcy wietlicy.
9. W celu zrealizowania zada wymienionych w powy szych paragrafach dyrektor szkoły
zatrudnia nauczycieli- wychowawców, których liczb
okre la ilo
grup
wychowawczych.
10. Szczegółow działalno
wietlicy i stołówki okre la Regulamin wietlicy ( Zał cznik
Nr 4 ).
§ 20.
1. Uczniowie szkoły maj mo liwo korzystania z zasobów biblioteki SP nr 3.
2. Szczegółowe zadania i organizacj biblioteki oraz zadania nauczyciela- bibliotekarza
okre la Regulamin biblioteki ( Zał cznik Nr 5).
§ 21.
1. Do realizacji zada statutowych szkoła zapewnia korzystanie z :
a) pomieszcze do nauki z niezb dnym wyposa eniem,
b) biblioteki z czytelni ,
c) wietlicy ze stołówk ,
d) gabinetu piel gniarki szkolnej,
e) gabinetu pedagoga szkolnego,
f) pracowni komputerowej,
g) sali gimnastycznej z wyposa eniem,
h) szatni.
2. Zaj cia trwaj od godziny 8.00 do 15.20
3. Rok szkolny (zaj cia dydaktyczno- wychowawcze) rozpoczyna si w pierwszym
powszednim dniu wrze nia, z wyj tkiem soboty, a ko czy si w najbli szy pi tek po 18
czerwca.
4. Zimowa przerwa wi teczna trwa od 23 do 31 grudnia lub od 22 do 31 grudnia, je eli
22 grudzie wypada w poniedziałek.
5. Ferie zimowe trwaj dwa tygodnie. Szczegółowy termin ferii w szkołach województwa
zachodniopomorskiego wyznacza kurator o wiaty.
6. Wiosenna przerwa wi teczna rozpoczyna si w czwartek poprzedzaj cy wi ta
i ko czy si w pierwszy wtorek po wi tach.
7. Ferie letnie rozpoczynaj si w najbli sz sobot po zako czeniu rocznych zaj
dydaktyczno- wychowawczych i ko cz si 31 sierpnia.
8. W czasie ferii zimowych szkoła mo e organizowa półkolonie.
9. W szkole obowi zuje pi ciodniowy tydzie pracy. Dyrektor w porozumieniu z Rad
Rodziców i Rad Pedagogiczn mo e potraktowa dzie wypadaj cy pomi dzy dwoma
dniami wi tecznymi, ustawowo wolnymi od pracy, a tak e pi tek wypadaj cy
bezpo rednio po dniu wi tecznym ustawowo wolnym od pracy, jako dzie wolny od
zaj
dydaktyczno- wychowawczych, pod warunkiem odpracowania zaj
przypadaj cych tego dnia w jedn z sobót poprzedzaj cych ten dzie .
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10. Zaj cia dydaktyczno- wychowawcze w roku szkolnym dziel si na dwa półrocza:
a) od dnia rozpocz cia zaj we wrze niu do ostatniej soboty poprzedzaj cej ferie
zimowe,
b) od poniedziałku wypadaj cego bezpo rednio po feriach zimowych do dnia
zako czenia rocznych zaj dydaktyczno- wychowawczych.
11. W wypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okoliczno ciami, w szczególno ci
w razie kl ski ywiołowej, zaj cia dydaktyczno- wychowawcze oraz ferie zimowe
i letnie mog by rozpocz te lub zako czone w innych terminach ni okre lone przez
MEN, z tym e zaj cia lekcyjne powinny trwa co najmniej 178 dni.
12. Szczegółow organizacj nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
okre la arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do 30
kwietnia ka dego roku.
13. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadz cy szkoł .
14. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza si w szczególno ci: liczb
pracowników szkoły, w tym pracowników zajmuj cych stanowiska kierownicze,
ogóln liczb godzin zaj edukacyjnych finansowanych ze rodków przydzielonych
przez organ prowadz cy szkoł .
15. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor szkoły,
z uwzgl dnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład
zaj , okre laj cy organizacj stałych, obowi zkowych i nadobowi zkowych zaj
edukacyjnych.
§ 22.
1. Działalno
edukacyjna szkoły okre lona jest przez Szkolny Zestaw Programów
Nauczania, Szkolny Program Wychowawczy i Program Profilaktyki.
2. Działania i cele wychowania, opieki i profilaktyki w szkole zawarte s w Programie
Wychowawczym Szkoły i Programie Profilaktyki, które uchwala Rada Pedagogiczna
po zasi gni ciu opinii Rady Rodziców i Samorz du Uczniowskiego. Szkolny Program
Wychowawczy i Program Profilaktyki obejmuj w sposób cało ciowy wszystkie tre ci
i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym i s realizowane przez
wszystkich nauczycieli (Zał cznik Nr 6).
3. Szkolny Zestaw Programów Nauczania- uwzgl dniaj c wymiar wychowawczyobejmuje cał działalno szkoły z punktu widzenia dydaktycznego. Szkolny Program
Nauczania jest to zestaw programów nauczania poszczególnych zaj edukacyjnych,
wybranych z wykazu ministerialnego lub opracowany samodzielnie przez nauczyciela.
Szkolny zestaw programów dopuszcza do u ytku dyrektor szkoły po zasi gni ciu
opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej (Zał cznik Nr 7).
§ 23.
1. Gimnazjum przeprowadza rekrutacj uczniów w oparciu o zasad powszechnej
dost pno ci.
2. Do szkoły przyjmowani s uczniowie , którzy uko czyli szkoł podstawow .
3. Do szkoły przyjmowana jest młodzie z obwodu szkoły na podstawie wykazu
z ewidencji ludno ci oraz spoza obwodu szkoły za zgod dyrektora szkoły.
4. Ucze ucz szcza do szkoły do uko czenia 3 klasy.
5. Szkoła organizuje kształcenie
specjalne dla uczniów zakwalifikowanych do
kształcenia specjalnego przez Poradni Psychologiczno- Pedagogiczn .
6. Szkoła organizuje nauczanie indywidualne dla dzieci z dysfunkcj narz du ruchu na
podstawie orzeczenia PPP.
7. Dzieciom upo ledzonym w stopniu gł bokim szkoła umo liwia spełnianie obowi zku
szkolnego poprzez organizowanie zaj rewalidacyjno- wychowawczych.
8. Uczniowie s przyjmowani do szkoły tak e w trakcie roku szkolnego, je li zmieniaj
miejsce zamieszkania.
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9. Niespełnianie obowi zku szkolnego podlega post powaniu egzekucyjnemu zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. O post powaniu egzekucyjnym
w administracji ( Dz. U. Z 1991r. Nr 36, poz. 161 z pó n. zm.).

ROZDZIAŁ

V

NAUCZYCIELE SZKOŁY I NAUCZYCIEL – WYCHOWAWCA
§ 24.
1. W szkole zatrudnia si nauczycieli. Zasady zatrudniania nauczycieli okre laj odr bne przepisy
(Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy).
2. Nauczyciel prowadzi prac dydaktyczn , wychowawcz i opieku cz i jest odpowiedzialny za
jako tej pracy oraz bezpiecze stwo powierzonych jego opiece uczniów.
3. Nauczyciela zatrudnia i zwalnia Dyrektor Szkoły z zachowaniem obowi zuj cych przepisów.
4. Wynagrodzenie nauczycieli jest ustalone na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Regulaminu wynagradzania i przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gmin Złocieniec.
5. Nauczyciel ma prawo do dodatku motywacyjnego, którego tryb przyznawania okre la Regulamin
6. Tygodniowe pensum nauczyciela okre laj odr bne przepisy.
7. Nauczyciel realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach
i zespołach, osi gaj c w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w programach i planie pracy
szkoły.
8. Obowi zkiem nauczyciela jest dbanie o bezpiecze stwo powierzonych jego opiece uczniów
w czasie lekcji, na zaj ciach dodatkowych, podczas pełnienia dy urów ródlekcyjnych oraz na
zaj ciach organizowanych poza szkoł
9. Nauczyciel jest zobowi zany stale podnosi swoje umiej tno ci zawodowe, wzbogaca własny
warsztat pracy, bra udział w ró nych formach doskonalenia zawodowego.
10. Nauczyciel udziela pomocy uczniom w przezwyci aniu niepowodze szkolnych, w oparciu
o rozpoznanie potrzeb uczniów.
11. Bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów.
12. Informuje uczniów, rodziców uczniów oraz wychowawc klasy i dyrekcj , a tak e Rad
Pedagogiczn o wynikach dydaktyczno-wychowawczych.
13. Nauczyciel prowadzi w sposób prawidłowy i terminowy dokumentacj pedagogiczn przedmiotu
lub zaj dydaktycznych.
14. Nauczyciel decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podr czników i rodków
dydaktycznych w nauczaniu swoich zaj edukacyjnych, decyduje o tre ci zaj dodatkowych.
15. Nauczyciel decyduje o ocenie bie cej, semestralnej i rocznej post pów swoich uczniów.
16. Ma prawo współdecydowa o ocenie z zachowania swoich uczniów.
17. Nauczyciel ma prawo do formułowania programów autorskich nauczania i wychowania po
akceptacji MEN.
18. Nauczyciel ma prawo wnioskowa w sprawie nagród i wyró nie oraz kar regulaminowych dla
swoich uczniów.
19. Nauczyciel odpowiada słu bowo przed Dyrektorem Szkoły i organem prowadz cym szkoł za:
a) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoich zaj ciach edukacyjnych
stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działał,
b) stan warsztatu pracy, sprz tów, urz dze i rodków dydaktycznych mu
przydzielonych,
c) tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpiecze stwem uczniów na
zaj ciach szkolnych, pozaszkolnych i w czasie dy urów mu przydzielonych.
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§ 25.
1. Praca nauczyciela podlega ocenie, której dokonuje Dyrektor Szkoły na podstawie Regulaminu
Oceny Pracy Nauczyciela .
§ 26.
1. Nauczyciele, prowadz cy zaj cia w danym oddziale tworz zespół nauczycielski.
2. W szkole działaj nast puj ce zespoły nauczycielskie :
a) Zespół matematyczno – przyrodniczy :
- Bosiacka Irena
- Zalewska Gra yna
- Dawid-Hryniewicz Anna
- Siewruk Aleksandra
b) Zespół humanistyczny :
- Głodek Małgorzata
- Ku Anna
- Ignacak Krystian
- Szcze niak Małgorzata
- Hołownia Jerzy
- Grugel Jadwiga
- Gadzina Dorota
c) Koordynator WDN - Bosiacka Irena
3. Zadaniem zespołu jest w szczególno ci ustalenie zestawu podr czników i programów dla danego
oddziału oraz jego modyfikowanie w miar potrzeb, samokształcenie oraz doskonalenia metodyczne.
4. Prac zespołu kieruje przewodnicz cy powołany przez Dyrektora Szkołyna wniosek zespołu.
5. W szkole funkcjonuj tak e inne stałe zespoły nauczycielskie, których zadaniem jest usprawnienie
funkcjonowania szkoły. S to :
a) Zespół wychowawczy :
- Buczek Zbigniew
- Hennig Aleksandra
- Szemiel Ewa
- Grugel Jadwiga
b) Zespół ds. socjalnych :
- Buczek Zbigniew
- Bosiacka Irena
- Hołownia Jerzy
- Szemiel Ewa
6. W razie potrzeby mog by powoływane inne zespoły do rozwi zywania dora nych problemów.
7. W szkole działa zespół wychowawczy, w skład którego wchodzi Dyrektor Szkoły, wicedyrektor,
pedagog i trzech członków Rady Pedagogicznej.
8. Zadaniem zespołu wychowawczego jest rozwi zywanie trudnych problemów
wychowawczych, ustalanie kar i nagród na szczeblu szkoły oraz rozpatrywanie odwoła od ustalonej
kary.
9. Zespół wychowawczy jest jednocze nie komisj ds. przyznawania pomocymaterialnej uczniom.
§ 27.
1. Oddziałem opiekuje si nauczyciel- wychowawca, który ma zaj cia edukacyjne w tej
klasie.
2. Dla zapewnienia ci gło ci i skuteczno ci pracy wychowawczej nauczyciel opiekuje si
danym oddziałem w ci gu całego etapu edukacyjnego.
§ 28.
1. Zadaniem nauczyciela- wychowawcy jest opracowanie i realizowanie planu
wychowawczego dla klasy na dany rok szkolny.
2. Plan pracy wychowawczej jest integraln cz ci Programu Wychowawczego Szkoły.
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3. Obejmuje w szczególno ci:
a) tematyk godzin wychowawczych ,uwzgl dniaj c potrzeby i rozwój
osobowo ci danej grupy,
b) wspólne zaj cia, spotkania integruj ce zespół klasowy,
c) anga owanie w
ycie klasy rodziców, ich współodpowiedzialno ci
w realizowaniu celów wychowania,
d) wdra anie samorz dów klasowych do aktywno ci w grupie, samodzielno ci
w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialno ci za powierzone zadania,
e) zapoznanie si i przestrzeganie postanowie Statutu Szkoły dotycz cych
w szczególno ci praw i obowi zków uczniów oraz systemu kar i nagród,
f) urozmaicone formy pracy: warsztaty, filmy, dyskusje, ankiety, rozmowy
indywidualne, wycieczki klasowe, spotkania z ciekawymi lud mi,
g) obowi zkowy zakres tematów wynikaj cych ze Szkolnego Programu
Wychowawczego.
§ 29.
1. Nauczyciel - wychowawca jest zobowi zany:
a) pozna ucznia, jego potrzeby i mo liwo ci,
b) obserwowa post py wychowawcze,
c) aktywizowa ucznia, współpracowa z rodzicami,
d) rozwija zdolno ci uczniów,
e) współdziała z innymi nauczycielami,
f) dba o interesy wychowanków,
g) obiektywnie ocenia zachowanie, uwzgl dniaj c sposób wystawiania ocen
z zachowania zgodnie z postanowieniami statutu,
h) rozwi zywa ewentualne konflikty w zespole,
i) organizowa indywidualn opiek nad uczniami z trudno ciami,
j) współdziała z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami w celu uzyskania
wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich
rodziców,
k) prowadzi dokumentacj klasy i dokumentacj ka dego ucznia.

ROZDZIAŁ

VI

NAGRODY, KARY I POMOC UCZNIOM
§ 30. Uczenie si i nauczanie.
1. Ucze ma prawo do :
a) znajomo ci programu nauczania,
b) ochrony godno ci osobistej,
c) do otrzymywania nagród i wyró nie ,
d) systematycznej, jawnej i obiektywnej oceny - wiedzy, umiej tno ci, postawy
i zachowania,
e) pełnej informacji na temat obowi zuj cych przepisów i regulaminów,
bezpo rednio dotycz cych uczniów (regulamin klasyfikowania i oceniania,
regulamin nagród szkoły itp),
f) swobody wyra ania my li i pogl dów w sposób, który nie uwłacza godno ci
drugiego człowieka,
g) uczestniczenie w zaj ciach poza lekcyjnych,
h) do ochrony danych osobowych zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
i) znajomo ci wymaga edukacyjnych oraz kryteriów ocen z ka dego przedmiotu,
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j) rozwijania zainteresowa i zdolno ci,
k) prawo do zaj dodatkowych,
l) prawo do pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
2. Ucze ma obowi zek :
a) systematycznie uczestniczy w zaj ciach szkolnych,
b) szanowa
nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów oraz kulturalnie
zachowywa si w szkole i poza ni ,
c) dba o swój wygl d, czysto , ład i porz dek,
d) szanowanie sprz tu i wyposa enia szkoły,
e) dba
o bezpiecze stwo i zdrowie własne i kolegów, przestrzega
obowi zuj cych przepisów w tym zakresie,
f) usprawiedliwia godziny nieobecno ci w ci gu jednego tygodnia,
g) uzupełni braki powstałe na skutek absencji,
h) stosowa si do regulaminów pracowni, sali gimnastycznej, wietlicy, stołówki,
biblioteki.
§ 31. Stosunek uczniów do nauki.
1. Ucze ma obowi zek do:
a) rzetelnej, systematycznej nauki oraz aktywnego uczestnictwa w zaj ciach
lekcyjnych,
b) terminowego wykonywania zada domowych
c) jak najlepszego wykorzystywania czasu i warunków do nauki.
2. Ucze ma prawo:
a) zwraca si do nauczyciela z pro b o wyja nienie trudnych problemów
omawianych na lekcji lub wyst puj cych w zadaniach domowych,
b) do pomocy w nauce ze strony nauczyciela , je li zaległo ci powstały z przyczyn
od niego niezale nych (choroba, wypadek losowy, słabsze zdolno ci) ;w szkole
istnieje „szcz liwy numerek” – wylosowana danego dnia osoba ma prawo do
zwolnienia z ustnych odpowiedzi,
c) do powiadamiania na tydzie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i wychowawc
klasy o przewidywanych dla niego ocenach okresowych – innych ni
niedostateczne,
d) przewidywanym dla niego stopniu niedostatecznym (półrocznym, rocznym)
nale y powiadomi ucznia i jego rodziców na miesi c przed posiedzeniem Rady
Pedagogicznej.
§ 32. Kultura bycia i dyscyplina
1. Ucze ma obowi zek:
a) zachowywa si w ka dej sytuacji, zarówno w szkole jak i poza ni , zgodnie
z przyj tymi normami moralnymi, obyczajowymi, prawnymi i kulturalnymi,
b) post powa zgodnie z dobrem szkolnej społeczno ci, dba o honor i tradycj
Szkoły, tworzy jej autorytet,
c) dba o pi kno ojczystego j zyka, wystrzega si wszelkich wulgaryzmów,
d) okazywa szacunek nauczycielom oraz innym pracownikom Gimnazjum,
podporz dkowa si zaleceniom i zarz dzeniom dyrektora Szkoły, Rady
Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom Samorz du Uczniowskiemu Szkoły
i Samorz du Klasowego,
e) przestrzega zasad współ ycia społecznego, a w szczególno ci: okazywa
szacunek dorosłym, rodzicom, opiekunom i uczniom,
f) przeciwdziała wszelkim przejawom wandalizmu, agresji i brutalno ci. Rodzice
(prawni opiekunowie) s zobowi zani do pokrycia finansowego lub materialnego
wszelkich szkód spowodowanych umy lnie przez ich dzieci,
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g) usuni cie zniszcze lub ich skutków oraz ewentualnie finansowe pokrycie szkody
musi nast pi w ci gu 1 tygodnia od ich spowodowania,
h) nie opuszcza terenu szkoły w czasie lekcji wolnych,
i) zachowywa si w bezpieczny i kulturalny sposób w czasie dojazdów do i ze
szkoły; wyj cie z autobusu poza miejscem docelowym mo e nast pi na pisemn
pro b rodziców (opiekunów),
j) w wyznaczonych terminach i w razie zaistnienia takiej potrzeby wykonywa prace
porz dkowe w szkole i w jej obr bie,
k) rzetelnie wykonywa obowi zki dy urnego szkolnego i klasowego.
§ 33. Frekwencja.
1. Ucze ma prawo:
a) do zwolnienia w ci gu dnia szkolnego osobi cie przez rodzica (opiekuna),
b) zwolnienia ucznia z zaj szkolnych udziela wychowawca klasy lub nauczyciel ze
swojej lekcji na pisemn pro b rodziców (opiekunów),
c) rodzice (opiekunowie) zobowi zani s
powiadomi
szkoł
(osobi cie,
telefonicznie, telegraficznie lub pisemnie) o zanosz cej si dłu szej nieobecno ci:
choroba, szpital.
2. Ucze ma obowi zek:
a) punktualnie i regularnie ucz szcza na zaj cia szkolne,
b) usprawiedliwi nieobecno
po powrocie ucznia do szkoły, nie pó niej ni
w ci gu tygodnia,
c) podstaw do usprawiedliwienia nieobecno ci w szkole jest pisemna lub ustna
pro ba rodziców.
§ 34. Ubiór ucznia.
1. W doborze ubioru, fryzury nale y zachowa umiar pami taj c, e szkoła jest
miejscem nauki i pracy:
a) nie nosi bi uterii zagra aj cej zdrowiu i bezpiecze stwu,
b) zakazuje si przychodzenia do szkoły w niestosownych strojach oraz elementach
ubioru wskazuj cych na przynale no do subkultur młodzie owych. Makija ,
farbowanie włosów równie jest zabronione,
c) nie przynosi do szkoły przedmiotów warto ciowych, je li nie s one potrzebne do
zaj ,
d) szkoła nie ponosi odpowiedzialno ci za przynoszone przez uczniów przedmioty
warto ciowe,
e) nie przynosi do szkoły substancji r cych, chemicznych, petard.
§ 35. Imprezy kulturalne, rozrywkowe, sport
1. Ucze
ma prawo bra
udział w działalno ci organizacji społecznej
działaj cej w szkole (ZHP, SKS, SKE,SU).
2. Wszystkie imprezy, zebrania, zabawy itp mog by organizowane w szkole
za zgod dyrektora szkoły.
3. Ucze ma obowi zek reprezentowa szkoł na zewn trz w czasie obchodów rocznic,
wi t pa stwowych, o wiatowych, w zawodach sportowych, itp.
4. Uczestniczenie w imprezach organizowanych poza godzinami lekcyjnymi jest
nieobowi zkowe.
§ 36. Nagrody
1. Za rzeteln nauk i prac społeczn , wzorow postaw , wybitne osi gni cia
w nauce, kulturze i sporcie ucze mo e otrzyma nast puj ce wyró nienia:
a) pochwał wobec klasy udzielon przez nauczyciela, wychowawc klasy,
b) wpisanie na wiadectwie szkolnym osi gni
uzyskanych na konkursach
olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim
i centralnym,
c) pochwała dyrektora na apelu z wpisem do arkusza ocen,
d) nagroda ksi kowa za wybitne osi gni cia.
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§ 37. Kary.
1. W przypadku naruszenia przepisów Regulaminu szkoły ucze mo e by ukarany:
a) upomnieniem wychowawcy wobec uczniów klasy z wpisem do dziennika,
b) upomnieniem lub nagan dyrektora szkoły z wpisem do dziennika i pisemnym
powiadomieniem rodziców,
c) przeniesieniem do równoległej klasy w swojej szkole,
d) przeniesieniem do innej szkoły.
§ 38. Odwołania.
1. Ka dy ucze lub jego rodzice maj prawo odwoła si od postanowionej decyzji władz
szkolnych lub wychowawcy klasy.
2. Odwołanie w formie pisemnej adresowane do dyrektora szkoły za po rednictwem
wychowawcy klasy nale y zło y w ci gu 7 dni od daty otrzymania kary. Dyrektor
zwołuje zespół wychowawczy i sprawa ponownie jest rozpatrywana. O decyzji zespołu
dyrektor powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej w ci gu 14
dni. W przypadku utrzymania kary rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mog
odwoła si równie do organu nadzoru pedagogicznego w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji dyrektora gimnazjum.
§ 39.
1. Regulamin szkoły nie jest dokumentem zamkni tym.
2. Do regulaminu szkoły mog by wprowadzone uzupełnienia i problemy, które
wynikaj z nowych dokumentów Ministerstwa Edukacji Narodowej.
3. Uczniowie s zobowi zani do przestrzegania tymczasowych zarz dze dyrektora
szkoły i polece nauczycieli.
§ 40. Pomoc uczniom.
1. Uczniom, którym z powodu warunków rozwojowych, rodzinnych lub losowych
potrzebne s szczególne formy opieki, w tym stała lub dora na pomoc psychologiczno-pedagogiczna, materialna, jako opiekuna przydziela si pedagoga szkolnego.
2. Pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem, wychowawc i rodzicami ustala
indywidualnie dla ka dego ucznia formy pomocy np. zakwalifikowanie na dodatkowe
zaj cia, bezpłatne do ywanie, zakup podr czników itp. Uczniowie ci mog korzysta
z bezpłatnych półkolonii w okresie ferii zimowych lub kolonii letnich.
3. Pedagog szkolny ci le współpracuje w tym zakresie z Poradni Psychologiczno
Pedagogiczn , Miejsko Gminnym O rodkiem Pomocy Społecznej, Caritasem,
Terenow Komisj ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Urz dem Miasta i Gminy
i innymi instytucjami i organizacjami działaj cymi na rzecz dzieci.
4. W miar posiadanych rodków szkoła przyznaje uczniom z rodzin najubo szych
pomoc materialn . O przyznaniu pomocy materialnej uczniom decyduje komisja,
o której mowa w § 26 pkt.5 a).

ROZDZIAŁ

VII

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
§ 41. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Ocenianie osi gni edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu post pów w opanowaniu przez ucznia wiadomo ci i umiej tno ci w stosunku
do wymaga edukacyjnych wynikaj cych z programów nauczania.
2. Ocenianie ma na celu:
a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osi gni edukacyjnych i post pach
w tym zakresie,
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b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
c) motywowanie ucznia do dalszej pracy,
d) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o post pach, trudno ciach
i specjalnych uzdolnieniach ucznia
e) umo liwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
3. Nauczyciele na pocz tku roku szkolnego informuj uczniów o wymaganiach
edukacyjnych wynikaj cych z realizowanego programu nauczania oraz o sposobach
sprawdzania osi gni edukacyjnych uczniów.
4. Rodzice mog
dowiedzie
si o wymaganiach edukacyjnych wynikaj cych
z realizowanych programów poprzez wgl d do szczegółowych kryteriów.
5. Wychowawca klasy na pocz tku ka dego roku szkolnego informuje uczniów oraz
rodziców o zasadach oceniania zachowania.
6. Oceny s jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
7. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne ucze i jego rodzice otrzymuj do
wgl du.
8. Na pro b ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalaj cy ocen zobowi zany jest j
uzasadni .
9. Nauczyciel jest zobowi zany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologicznopedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obni y wymagania edukacyjnej
w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudno ci w uczeniu si lub
deficyty rozwojowe uniemo liwiaj ce sprostanie wymaganiom edukacyjnym
wynikaj cym z programu nauczania.
10. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego i sztuki nale y bra pod uwag wysiłek
wkładany przez ucznia w wywi zywanie si z obowi zków wynikaj cych ze specyfiki
tych zaj .
11. W uzasadnionych przypadkach ucze mo e by zwolniony z zaj z wychowania
fizycznego ( równie na czas okre lony) przez dyrektora szkoły na podstawie opinii
wydanej przez lekarza.
12. Uczniowie zwolnieni z zaj wychowania fizycznego nie przychodz na te zaj cia,
je eli umieszczone s one na pierwszej lub ostatniej godzinie rozkładu zaj .
Doje d aj cy udaj si na wietlic .
13. Je eli zwolnienie obejmuje cały semestr lub rok, w dokumentacji przebiegu nauczania
(w dzienniku oraz w arkuszu ocen) zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si
„zwolniony”.
§ 42. TRYB OCENIANIA I SKALA OCEN.
1. Ocenianie klasyfikacyjne i bie ce odbywa si w stopniach szkolnych 1-6 :
a) stopie celuj cy
6
b) stopie bardzo dobry
5
c) stopie dobry
4
d) stopie dostateczny
3
e) stopie dopuszczaj cy
2
f) stopie niedostateczny
1
2. Oceny klasyfikacji ródrocznej i rocznej wpisujemy pełnym brzmieniem.
3. W ocenach bie cych wyra onych stopniem dopuszcza si u ywanie znaków + i - .
4. We wszystkich formach oceniania, przy których stosuje si kryteria punktowe ustala
si nast puj ce zasady:
a) od 30% do 49%
ocena dopuszczaj ca
b) od 50% do 67%
ocena dostateczna
c) od 68% do 80%
ocena dobra
d) od 81% do 95%
ocena bardzo dobra
e) od 96%
ocena celuj ca
5. Ustala si nast puj ce ogólne kryteria na poszczególne oceny:
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A. Celuj cy otrzymuje ucze , który:
− posiada wiedz i umiej tno ci znacznie wykraczaj ce poza program nauczania
danej klasy,
− samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
− potrafi rozwi za wiele problemów praktycznych i teoretycznych nietypowych,
innych ni na lekcjach,
− osi ga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
B. Bardzo dobry otrzymuje ucze , który:
− opanował pełny zakres wiedzy i umiej tno ci okre lony programem nauczania,
− sprawnie posługuje si zdobytymi wiadomo ciami i umiej tno ciami,
− potrafi samodzielnie interpretowa oraz wyja nia fakty i zjawiska,
− potrafi zastosowa posiadan wiedz do rozwi zywania zada i problemów
w nowych sytuacjach, innych ni przykłady rozwi zywane w klasie.
C. Dobry otrzymuje ucze , który:
− posiada wiadomo ci i umiej tno ci umo liwiaj ce zrozumienie wi kszo ci
materiału,
− umie samodzielnie pracowa z podr cznikiem i materiałem ródłowym,
− ustnie i pisemnie stosuje terminologi typow dla danego przedmiotu,
− rozwi zuje typowe problemy z wykorzystaniem poznanych metod oraz
ró norodnych ródeł informacji,
− bierze aktywny udział w zaj ciach, sprawnie pracuje w grupie.
D. Dostateczny otrzymuje ucze , który:

E.

6.
A.
B.

C.
D.

− opanował podstawowe wiadomo ci z przedmiotu na tyle, e jest w stanie czyni
dalsze post py w uczeniu si ,
− rozwi zuje zadania o rednim stopniu trudno ci z minimaln pomoc
nauczyciela,
− próbuje porównywa , wnioskowa , zajmowa stanowisko,
− wykazuje aktywno podczas zaj .
Dopuszczaj cy otrzymuje ucze , który:
− opanował tre ci konieczne przewidziane w podstawie programowej,
− ma braki w podstawowych wiadomo ciach, lecz z pomoc nauczyciela potrafi
je nadrabia ,
− przejawia gotowo do przyswajania nowych wiadomo ci,
− współpracuje z nauczycielem, korzysta z jego uwag i pomocy.
Sprawdzanie wiedzy i umiej tno ci mo e przybiera nast puj ce formy:
Odpowiedzi ustne: opowiadanie, dialog, opis, udział w dyskusji, debacie, recytacja.
Prace pisemne w klasie:
a) praca klasowa – zapowiedziana tydzie
wcze niej (wpis ołówkiem
w dzienniku), poprzedzona lekcj powtórzeniow , czas trwania 1-2 godziny
lekcyjne;
b) sprawdzian – obejmuje nie wi cej ni 5 ostatnich tematów, zapowiedziany
z tygodniowym wyprzedzeniem, potwierdzony wpisem w dzienniku, czas
trwania do 45 minut;
c) kartkówka – dotyczy ostatnich trzech tematów, nie wymaga powtórzenia ani
zapowiedzi, czas trwania 15-20 minut;
d) dyktando – czas trwania do 45 minut;
e) test – ró nego typu, zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem, czas
trwania do 90 minut.
Prace domowe.
Aktywno na lekcji.
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E.
F.
G.
7.

Projekty grupowe – ka dy członek grupy oceniany jest jednakowo.
Wyst pienia na forum szkolnej i pozaszkolnej społeczno ci.
Udział w konkursach i olimpiadach..
Podstaw do wystawienia oceny klasyfikacyjnej (semestralnej lub rocznej) powinny
by przynajmniej 3 oceny bie ce w semestrze przy jednej godzinie tygodniowo i 4
oceny bie ce w pozostałych przypadkach.
8. W ci gu dnia mo e si odby tylko jedna praca pisemna trwaj ca cał lekcj lub dwie
godziny, a w tygodniu nie wi cej ni dwie.
9. Sprawdzone i ocenione prace nauczyciel daje uczniom do wgl du
w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni. W szczególnych przypadkach, np.
choroba nauczyciela, termin oddania sprawdzonych i ocenionych prac uczniowskich
mo e by wydłu ony.
10. Prace klasowe s obowi zkowe. Je eli z przyczyn losowych ucze nie pisze pracy
klasowej, to musi j zaliczy w terminie i formie ustalonej z danym nauczycielem.
11. Ucze ma prawo do poprawy prac klasowych ocenionych na niedostateczny lub
dopuszczaj cy. Poprawy dokonuje si w terminie do dwóch tygodni od rozdania prac.
Ucze poprawia j tylko raz. Do oceny ko cowej (semestralnej) bierze si pod uwag
ocen poprawion . Szczegółowy sposób poprawienia ocen bie cych reguluj
Przedmiotowe Systemy Oceniania.

§ 43. OCENA ZACHOWANIA.
1. Zachowanie ucznia okre la si w o miu kategoriach opisowych. Zadaniem wychowawcy
jest wybranie w kolejnych kategoriach spo ród poszczególnych zapisów tego zdania, które
najlepiej charakteryzuje ucznia w opinii: wychowawcy, innych nauczycieli, uczniów lub
innych członków szkolnej społeczno ci. Cyfra przy wybranym zapisie oznacza liczb
przyznanych uczniowi punktów w danej kategorii. Suma punktów zamieniana jest na ocen
według zasad wymienionych w ustaleniach ko cowych zał cznika.
A) Stosunek do nauki.
W stosunku do swoich mo liwo ci, wkładu pracy i innych uwarunkowa , ucze osi ga
wyniki:
4. Maksymalne.
3. Do wysokie.
2. Przeci tne.
1. Raczej niskie.
0. Zdecydowanie zbyt niskie.
B) Frekwencja
4. Ucze nie ma nieusprawiedliwionych nieobecno ci i spó nie .
3. Ucze ma niewielk liczb godzin nieusprawiedliwionych nieobecno ci lub spó nie
(ł cznie do 5).
2. Ucze czasami opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spó nia si (ł czna liczba
godzin nieusprawiedliwionych nieobecno ci lub spó nie od 6 do 15).
1. Ucze cz sto opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spó nia si (ł czna liczba
godzin nieusprawiedliwionych nieobecno ci wynosi od 16 do 25).
0. Ucze nagminnie spó nia si lub opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (ł czna liczba
spó nie i nieusprawiedliwionych nieobecno ci przekracza 25).
C) Takt i kultura w stosunkach z lud mi:
4. Ucze jest zawsze taktowny, prezentuje wysok kultur słowa i dyskusji, a jego postawa
nacechowana jest yczliwo ci w stosunku do otoczenia.
3. Ucze jest zwykle taktowny, yczliwie usposobiony, a w rozmowach stara si
o zachowanie kultury słowa, umie dyskutowa .
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2. Zdarzyło si (1-2 razy), e ucze zachował si nietaktownie lub, nie zapanowawszy nad
emocjami, u ył mało kulturalnego słownictwa w rozmowie lub dyskusji.
1. Ucze cz sto bywa nietaktowny, czasami u ywa wulgaryzmów w rozmowach czy
dyskusjach.
0. Ucze zwykle jest nietaktowny, u ywa wulgaryzmów, jest agresywny – nie stara si
nawet o zachowanie kulturalnych form w prowadzeniu rozmowy czy dyskusji.
D) Dbało o wygl d zewn trzny:
4. Ucze szczególnie dba o swój wygl d – jest zawsze czysty i stosownie ubrany.
3. Zdarzyło si (1-2 razy), e strój ucznia lub zachowanie przez niego higieny budziło
zastrze enia.
2. Czasami (kilkakrotnie) zwracano uczniowi uwag na niestosowno
stroju,
niedostateczn dbało o higien , stosowanie makija u lub malowanie paznokci.
1. Uczniowi trzeba cz sto przypomnie o potrzebie dbało ci stroju lub niedostateczn
dbało o higien . Cz sto stosuje makija lub maluje paznokcie, malował raz włosy.
0. Ucze jest zwykle niestosownie ubrany lub nie dba o higien i nie reaguje na zwracane
uwagi. Maluje włosy cz ciej ni raz w semestrze, systematycznie stosuje makija lub
maluje paznokcie.
E) Sumienno , poczucie odpowiedzialno ci:
4. Ucze zawsze dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot ksi ek do biblioteki,
sprawdzianów, przekazywanie usprawiedliwie
itp.), rzetelnie wywi zuje si
z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie ró norodnych prac i zada .
3. Ucze zwykle dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje powierzone mu prace
i zadania, czasami podejmuje dobrowolnie zobowi zania, które stara si wykonywa
terminowo i solidnie.
2. Zdarza si , e ucze nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt dobrze wywi zuje
si z powierzonych mu prac i zada : rzadko podejmuje dobrowolnie zobowi zania, ale
dobrze si z nich wywi zuje.
1. Ucze cz sto nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niech tnie lub niezbyt starannie
wykonuje powierzone mu prace i zadania, niech tnie podejmuje dobrowolne zobowi zania
i czasem si z nich nie wywi zuje.
0. Ucze zwykle nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu
prac i zada , nie podejmuje dobrowolnych zobowi za .
F) Postawa moralna i społeczna ucznia:
4. W codziennym yciu szkolnym ucze : wykazuje si uczciwo ci , zawsze reaguje na
dostrze one przejawy zła, szanuje godno osobist własn i innych osób, swoj postaw
podkre la szacunek dla pracy swojej i innych, a tak e dla mienia publicznego i własno ci
prywatnej; ch tnie pomaga kolegom zarówno w nauce, jak i w innych sprawach
yciowych, wykazuje du aktywno w działaniach na rzecz zespołu w szkole lub poza
ni , rozwija swoje mo liwo ci i uzdolnienia poprzez uczestniczenie w kołach
przedmiotowych lub innych kołach zainteresowa , reprezentuje szkoł w konkursach,
zawodach sportowych, na ró nego rodzaju uroczysto ciach.
3. Ucze zwykle post puje uczciwie, reaguje na dostrze one przejawy zła, stara si nie
uchybia godno ci własnej i innych osób, szanuje własn i cudz prac , mienie publiczne
i prywatne; nie uchyla si od pomocy kolegom w nauce i innych sprawach yciowych,
anga uje si w parce na rzecz zespołu klasowego i na rzecz szkoły, reprezentuje szkoł
w ró nych sytuacjach.
2. Zdarzyło si (kilka razy), e ucze nie post pił zgodnie z zasad uczciwo ci
w stosunkach mi dzyludzkich lub nie zareagował na ewidentny przejaw zła, uchybił
godno ci własnej lub innej osoby, nie wykazał dostatecznego szacunku dla pracy własnej
lub cudzej, naraził na nieznaczny uszczerbek mienie publiczne albo prywatne, odmówił
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pomocy koledze w nauce lub w innej yciowej sprawie; nie uchyla si od prac na rzecz
zespołu.
1. Ucze w swoim post powaniu cz sto nie przestrzega zasady uczciwo ci, zwykle nie
reaguje na przejawy zła, nie ma skłonno ci do poszanowania godno ci własnej i innych
członków szkolnej społeczno ci, nie wykazuje szacunku dla pracy lub własno ci,
niech tnie odnosi si do pró b kolegów o pomoc, cz sto unika pracy na rzecz zespołu lub
w jego składzie.
0. Post powanie ucznia zwykle jest sprzeczne z zasad uczciwo ci, ucze jest oboj tny
wobec przejawów zła, nie szanuje godno ci własnej i innych ludzi, nie widzi potrzeby
szanowania pracy oraz własno ci, unika lub odmawia podejmowania jakichkolwiek
działa na rzecz innych osób czy zespołu.
G) Przestrzeganie zasad bezpiecze stwa:
4. Ucze zawsze sam przestrzega zasad bezpiecze stwa i prawidłowo reaguje na
wyst puj ce zagro enia.
3. Zdarzyło si (1-2 razy), e ucze spowodował zagro enie bezpiecze stwa własnego lub
innych osób lub zlekcewa ył takie zagro enie, ale zareagował na zwrócon mu uwag .
2. Czasami (kilkakrotnie) trzeba było zwraca uczniowi uwag na to, e jego post powanie
mo e spowodowa (lub powoduje) zagro enie jego bezpiecze stwa lub innych osób,
niekiedy lekcewa y on takie zagro enia, ale reaguje na zwracane uwagi.
1. Cz sto zachowanie ucznia stwarza zagro enie lub cz sto lekcewa y on
niebezpiecze stwo i nie zawsze reaguje na zwracane uwagi. Opuszcza teren szkolny
w czasie trwania zaj .
0. Cz sto zachowanie ucznia stwarza zagro enie lub ucze cz sto lekcewa y
niebezpiecze stwo, opuszcza teren szkoły w czasie trwania zaj i nie zmienia swojej
postawy mimo zwracanych uwag.
H) Postawa wobec nałogów i uzale nie :
4. Nie stwierdzono u ucznia adnych nałogów czy uzale nie , on sam deklaruje, e jest od
nich wolny, swoj postaw zach ca innych do na ladownictwa lub czynnie wspomaga
starania innych o wyj cie z nałogu czy uzale nienia.
3. Jeden raz zdarzyło si , e ucze palił papierosy na terenie szkoły i sytuacja taka nie
powtórzyła si .
2. Kilkakrotnie (2-3 razy) stwierdzono, e ucze palił papierosy na terenie szkoły.
1. Ucze palił papierosy, pił alkohol lub przyjmował narkotyki i tym samym naraził na
uszczerbek nie tylko własne zdrowie, ale i dobre imi szkoły.
0. Stwierdzono, e ucze cz sto palił w szkole papierosy lub zdarzyło si , e ucze był
pod wpływem alkoholu lub przyjmował narkotyki w czasie zaj w szkole lub poza ni
(np.: na szkolnej wycieczce, biwaku, festynie, itp.).
USTALENIA KO COWE
2. Ocen zachowania ustala si według nast puj cych zasad:
a) Ucze , który cho w jednym przypadku otrzymał 0 punktów, nie mo e mie
oceny wy szej ni poprawna.
b) Ucze , który cho w jednym przypadku otrzymał 1 punkt nie mo e mie oceny
wy szej ni dobra.
c) W innych przypadkach sumuje si punkty uzyskane w poszczególnych
kategoriach na zasadzie opisanej we wprowadzeniu do kryteriów i stosuje si
nast puj c tabel przeliczeniow :
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Ł CZNA LICZBA PUNKTÓW
28 - 32
21 - 27
14 – 20
0 - 13

OCENA CAŁO CIOWA
WZOROWE
DOBRE
POPRAWNE
NIEODPOWIEDNIE

§ 44. KLASYFIKACJA RÓDROCZNA I KO COWOROCZNA, PROMOWANIE
UCZNIÓW.
1. Klasyfikacj uczniów przeprowadza si w dwóch semestrach:
I semestr – od 1 wrze nia do rozpocz cia ferii zimowych,
II semestr- od zako czenia ferii zimowych do ko ca roku szkolnego.
2. Ocena ko cowa uwzgl dnia oceny bie ce z okresu całego roku.
3. Klasyfikacji ródrocznej i ko coworocznej dokonuje i zatwierdza Rada Pedagogiczna.
Jej wyniki odnotowywane s w dziennikach lekcyjnych oraz arkuszach ocen.
4. Na tydzie
przed przewidywan
klasyfikacyjn
rad
pedagogiczn
nale y
poinformowa uczniów o przewidywanych ocenach semestralnych.
5. Ucze , który wnosi o dodatkowe sprawdzenie jego wiedzy i umiej tno ci, czyli nie
zgadza si z ocen klasyfikacyjn , proponowan przez nauczyciela zdaje egzamin
sprawdzaj cy.
6. Na miesi c przed ko cem semestru b d roku nauczyciel przedmiotu informuje ucznia
o zagro eniu ocen niedostateczn , ocen t wpisuje do dziennika ołówkiem
w odpowiedniej rubryce.
7. Ucze otrzymuje promocj do klasy programowo wy szej, je eli ze wszystkich zaj
edukacyjnych , okre lonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny
klasyfikacyjne ko coworoczne wy sze od stopnia niedostatecznego, z zastrze eniem
kiedy mo e zdawa egzamin poprawkowy.
8. Ucze ko czy szkoł , je eli uzyskał oceny klasyfikacyjne ko coworoczne wy sze od
stopnia niedostatecznego i przyst pił do egzaminu gimnazjalnego.
9. Szczegółowe zasady dotycz ce egzaminu okre laj odr bne przepisy.
10. Je eli w wyniku klasyfikacji ródrocznej stwierdzono, e poziom osi gni
edukacyjnych ucznia uniemo liwia lub utrudnia kontynuowanie nauki szkoła w miar
mo liwo ci stwarza szans uzupełnienia braków poprzez wł czenie go do zespołu
dydaktyczno- wyrównawczego lub indywidualn pomoc nauczyciela w wietlicy
szkolnej.
11. Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych otrzymuj
z danego przedmiotu celuj c ocen klasyfikacyjn ko coworoczn (semestraln ) oraz
s zwolnieni z odpowiedniej cz ci egzaminu . Zwolnienie z cz ci egzaminu jest
równoznaczne z uzyskaniem w tej cz ci najwy szego wyniku.
12. Ucze gimnazjum, który został zakwalifikowany do kształcenia specjalnego i ma co
najmniej roczne opó nienie w realizacji programu nauczania, a który uzyskuje ze
wszystkich zaj obowi zkowych oceny pozytywne oraz rokuje opanowanie w jednym
roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, mo e by promowany uchwał rady
pedagogicznej do klasy programowo wy szej równie w ci gu roku szkolnego.
§ 45. SPOSOBY GROMADZENIA INFORMACJI O UCZNIU.
1. Dziennik lekcyjny.
2. Arkusz ocen.
3. Teczka wychowawcy.
4. Zeszyt wychowawcy.
5. Notes nauczyciela wychowania fizycznego.
§ 46. SPOSOBY POWIADAMIANIA RODZICÓW O OSI GNI CIACH DZIECI.
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1. Informacje dla rodziców o osi gni ciach dziecka w nauce i jego zachowaniu
nauczyciel lub wychowawca przekazuje:
a) podczas „dnia otwartego”,
b) na zebraniu rodziców,
c) podczas kontaktów rodzic-nauczyciel,
d) przez pisemne zawiadomienia przez wychowawc o zagro eniu ocen
niedostateczn na miesi c przed rad pedagogiczn klasyfikacyjn .
2. Na koniec ka dego semestru ucze i rodzice otrzymuj pisemn informacj
zawieraj c wyniki klasyfikacyjne.
§ 47. REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Ucze mo e otrzyma nagrod w postaci:
a) pochwały nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy oraz na wywiadówce
wobec rodziców,
b) pochwały dyrektora na apelu szkolnym na wniosek wychowawcy lub
nauczyciela przedmiotu, opiekuna kół i organizacji (z odnotowaniem
w zeszycie wychowawcy),
c) listu pochwalnego dla ucznia i listu gratulacyjnego dla rodziców na koniec roku
szkolnego (warunki: rednia ocen 5,0 i wi cej, wzorowe zachowanie),
d) dyplomu uznania,
e) nagrody ksi kowej na koniec roku szkolnego (warunki: rednia ocen 4,8
i wi cej i wzorowe b d dobre zachowanie),
f) nagród rzeczowych na koniec roku szkolnego lub w czasie nauki wr czanych
na apelu szkolnym za ró ne formy uczniowskiej aktywno ci,
g) wpisu do kroniki szkoły za szczególne osi gni cia,
h) wiadectwa z wyró nieniem (warunki: rednia ocen 4,75 i wi cej oraz wzorowe
b d dobre zachowanie).
§ 48. EGZAMIN KLASYFIKACYJNY, POPRAWKOWY I SPRAWDZAJ CY.
1. Ucze mo e nie by klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zaj
edukacyjnych, je eli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu
jego nieobecno ci na zaj ciach edukacyjnych przekraczaj cej połow czasu
przeznaczonego na te zaj cia w szkolnym planie nauczania.
2. Ucze mo e zdawa egzamin klasyfikacyjny je li nieobecno ci s usprawiedliwione.
3. Je li nieobecno ci s nieusprawiedliwione rada pedagogiczna mo e wyrazi zgod na
egzamin klasyfikacyjny, gdy z pro b o egzamin zwróci si ucze lub jego rodzice
(prawni opiekunowie).
4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu
z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami):
a) za pierwsze półrocze w ci gu tygodnia po klasyfikacji ródrocznej,
b) za drugie półrocze w ci gu tygodnia po klasyfikacji ko coworocznej.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora
gimnazjum. W skład komisji wchodz trzy osoby:
a) dyrektor szkoły jako przewodnicz cy komisji,
b) nauczyciel prowadz cy dane zaj cia edukacyjne jako egzaminator,
c) nauczyciel prowadz cy takie same lub pokrewne zaj cia edukacyjne jako członek
komisji.
6. Ocena z egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna. Komisja sporz dza protokół
zawieraj cy zagadnienia, prace pisemne i zwi zł informacj o ustnych odpowiedziach
ucznia i ustala ocen . Protokół stanowi integraln cz
arkusza ocen.
7. Egzamin klasyfikacyjny zdaje równie ucze , który realizuje indywidualny tok lub
program nauki oraz ucze spełniaj cy obowi zek szkolny poza szkoł .
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8. Egzamin sprawdzaj cy przeprowadza si w przypadku, gdy ucze wnosi
o dodatkowe sprawdzenie jego wiedzy i umiej tno ci, czyli nie zgadza si z ocen
klasyfikacyjn proponowan przez nauczyciela.
a) Ucze i jego rodzice (prawni opiekunowie) składaj pisemn pro b do Dyrektora
Szkoły w ci gu 2 dni od momentu uzyskania informacji o przewidywanej ocenie
o egzamin sprawdzaj cy, zaznaczaj c o jak ocen ubiega si ucze .
b) Dyrektor powołuje komisj , w skład której wchodz :
• nauczyciel przedmiotu,
• wychowawca,
• nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
c) Dyrektor wyznacza egzamin przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady
Pedagogicznej.
d) Dyrektor mo e nie uwzgl dni pro by o przyst pienie do egzaminu
sprawdzaj cego, je eli stwierdzi, e ucze nie korzystał z mo liwo ci poprawy
ocen cz stkowych zgodnie z przedmiotowymi systemami oceniania.
e) W przypadku, gdy ucze w cz ci pisemnej egzaminu sprawdzaj cego otrzymuje
ocen ni sz od tej, o któr wyst puje w podaniu, do cz ci ustnej egzaminu nie
przyst puje.
f) Pytania na egzamin ustala nauczyciel ucz cy danego przedmiotu w formie
pisemnej i ustnej. Z zaj : informatyka, technika, sztuka, muzyka i wychowanie
fizyczne egzamin przeprowadza si w formie wicze praktycznych.
g) Z przebiegu egzaminu sporz dza si protokół i doł cza do niego odpowiedzi
ucznia.
h) Komisja nie mo e obni y oceny pierwotnie wystawionej przez nauczyciela.
Ocena wystawiona w wyniku egzaminu jest ostateczna.
9. Ucze klasy pierwszej i drugiej gimnazjum, który w wyniku ko coworocznej
klasyfikacji uzyskał ocen niedostateczn z jednych zaj edukacyjnych, mo e zdawa
egzamin poprawkowy. Pisemn pro b o egzamin poprawkowy składa ucze lub jego
rodzice (prawni opiekunowie) do dyrektora gimnazjum.
10. W wyj tkowych przypadkach rada pedagogiczna mo e wyrazi zgod na egzamin
poprawkowy z dwóch zaj edukacyjnych.
11. Egzamin poprawkowy składa si z cz ci pisemnej oraz ustnej, z wyj tkiem
egzaminu ze sztuki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin
powinien mie przede wszystkim form wicze praktycznych.
12. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor gimnazjum w ostatnim tygodniu
ferii letnich. Wychowawca zobowi zany jest do poinformowania rodziców ucznia
o terminie egzaminu poprawkowego najpó niej w ostatnim dniu zaj szkolnych oraz
do przekazania zakresu materiału obj tego egzaminem, przygotowanego przez
nauczyciela ucz cego danego przedmiotu.
13. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora gimnazjum,
w skład której wchodz :
a) dyrektor gimnazjum-jako przewodnicz cy komisji,
b) nauczyciel prowadz cy dane zaj cia edukacyjne- jako egzaminator,
c) nauczyciel prowadz cy takie same lub pokrewne zaj cia edukacyjne - jako
członek komisji.
13. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego komisja sporz dza protokół
zawieraj cy: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu
oraz ocen ustalon przez komisj . Do protokołu zał cza si prace pisemne ucznia
i zwi zł informacj o ustnych odpowiedziach ucznia.
14. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 12 pkt. b i w ust. 16 pkt. b mo e by zwolniony
z udziału w pracy komisji na własn pro b lub w innych, szczególnie uzasadnionych
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przypadkach. W takim przypadku dyrektor gimnazjum powołuj jako osob
egzaminuj ca innego nauczyciela prowadz cego takie same zaj cia edukacyjne, z tym,
e powołanie nauczyciela z innej szkoły nast puje w porozumieniu z dyrektorem tej
szkoły.
15. Ucze , który z przyczyn losowych nie przyst pił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, mo e przyst pi do niego w dodatkowym terminie,
okre lonym przez dyrektora szkoły.
16. Ucze , który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza
klas , z zastrze eniem ustawy 21.
17. Uwzgl dniaj c mo liwo ci edukacyjne ucznia lub jego wyj tkowo trudn sytuacj
rodzinn lub powa ne kłopoty zdrowotne, rada pedagogiczna mo e jeden raz w ci gu
całego etapu edukacyjnego promowa ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego
z jednych zaj edukacyjnych. Fakt ten musi by odnotowany w arkuszu ocen.

R O Z D Z I A Ł VIII
§ 49. Postanowienia ko cowe.
1. Szkoła u ywa piecz ci urz dowej zgodnie z odr bnymi przepisami.
2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentacj zgodnie z odr bnymi przepisami.
3. Szkoła jest jednostk bud etow i prowadzi gospodark finansow i materialn
zgodnie z odr bnymi przepisami.

