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60

Statut Zespołu Oświatowego Publicznego Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego
w Kąkolewnicy jest zgodny z :
1. Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie Oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329
i Nr 106 poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz.153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz.
759 i Nr 162, poz. 1126; Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami.
2. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie
ramowego statutu publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z późniejszymi
zmianami.
3. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków i sposobu

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

i słuchaczy

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
4. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniające
rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków

i sposobu oceniania,

klasyfikowania i promowania.
5. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające
rozporządzenie z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania.
6. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania.
7. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania.
8. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół.
9. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
10. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
oraz rodzajów dokumentacji.
11. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie
dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów
nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników.
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12. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie
sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania
przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.
13. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach.
14. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie
warunków organizowania, kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach
i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.
15. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2010 r. w sprawie określenia
podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły

i nauczycieli zadań

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania.
16. Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, tekst jednolity z późniejszymi
zmianami.
17. Uchwałą Nr VI/37/2007 Rady Gminy Kąkolewnica Wschodnia z dnia 28 marca 2007 r.
w sprawie powołania Zespołu Oświatowego w Kąkolewnicy Wschodniej.
18. Ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).
19. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie
warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób
niebędących obywatelami polskimi oraz obywatelami 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.
20. Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 357).
21. Rozporządzeniem 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).
22. Rozporządzeniem 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).
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ROZDZIAŁ I
Podstawowe dane o szkole.
§ 1.
1. Zespół Oświatowy Publiczne Gimnazjum im. K . K . Baczyńskiego w Kąkolewnicy zwany
dalej szkołą jest placówką publiczną:
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2) przeprowadza rekrutacje uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego;
5) realizuje ustalone przez Ministra Oświaty zasady oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
2. Siedziba szkoły: Kąkolewnica ul. Szkolna 4, 21-302 Kąkolewnica, powiat - Radzyń Podlaski,
województwo - lubelskie.
3. Gimnazjum posiada imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, sztandar oraz logo.
4. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Kąkolewnica.
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Lublinie.
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ROZDZIAŁ II
Cele i zadania szkoły.
§ 2.
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz w przepisach
wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczym i Profilaktyki,
oraz Koncepcji Pracy Szkoły dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb
danego środowiska.
2. Głównymi celami szkoły jest:
1) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia
odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa
kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;
2) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;
3) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia;
4) przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich,
w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
5) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana art. 70 Konstytucji RP, na zasadach
określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz prawa dzieci
i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.
3. Celem kształcenia ogólnego w gimnazjum jest:
1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad
i praktyki, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie merytorycznym,
określonym w dokumentacji pedagogicznej szkoły;
2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości
podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne
funkcjonowanie we współczesnym świecie;
4)

przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;

5)

kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim,
w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;

6) przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym
oraz uczenia się przez całe życie.
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§ 3.
1. Do zadań szkoły należy:
1) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole
oraz zapewnienie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę,
szkoła wykorzystuje monitoring wizyjny;
2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących
potrzeb;
3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy,
emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej
oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
4) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programowa kształcenia
ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;
5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia
i nauczania;
6) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom
i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;
7) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
z zachowaniem zasad higieny psychicznej;
8) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych
uczniów lub poszczególnego ucznia;
9) wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;
10) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych
oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych
przepisach;
11) wspomaganie wychowawczej roli rodziców;
12) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej;
13) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom
pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
14) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie
realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły
w skróconym czasie;
15) skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu
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przygotowania uczniów;
16) przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego
kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjnozawodowe;
17) zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia;
18) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie
właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
19) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych
nauczania;
20) przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie
im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;
21) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;
22) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności
tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
23) zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym lub wymagających opieki ze względu na inne
okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;
24) zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów;
25) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią,
rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;
26) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi
indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność,
wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista,
kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie
inicjatyw i pracy zespołowej;
27) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej,
a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;
28) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych
postaw wobec problemów ochrony środowiska;
29) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
30) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania,
porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem
technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;
31) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru
i wykorzystywania mediów;
32) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego
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rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp
do zasobów sieciowych w Internecie;
33) egzekwowanie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
34) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego,
zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji;
35) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej,
a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji;
36) zapewnienie (umożliwienie) uczniom udziału w projekcie edukacyjnym.
§ 4.
1. Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie
diagnozuje oczekiwania wobec szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość
realizacji tych oczekiwań.
§ 5.
1. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów
i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski
z realizacji celów i zadań szkoły.
§ 6.
1. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy
administracyjno-obsługowi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią pedagogicznopsychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi
w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.
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ROZDZIAŁ III
Sposoby realizacji zadań szkoły.
§ 7.
1. Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą
podstawę programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum, zgodnie z przyjętymi programami
nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych.
2. Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego.
3. Program nauczania zawiera:
1) szczegółowe cele edukacyjne;
2) tematykę materiału edukacyjnego;
3) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.
4. Nauczyciel przedmiotu może wybrać program nauczania spośród programów zarejestrowanych
i dopuszczonych przez MEN lub:
1) opracować program samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami;
2) zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);
3) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.
5. Przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w szkole, dyrektor szkoły może zasięgać
opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe.
Zestawy programów przyjmuje się uchwałą Rady Pedagogicznej.
6. Każdy nauczyciel przedstawia dyrektorowi program nauczania przedmiotu w danym oddziale.
7. Programy nauczania dopuszcza do użytku dyrektor szkoły.
8. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów.
9. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości
podstawy programowej .
§ 8.
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece nauczycielowi zwanemu dalej wychowawcą
oddziału. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały
okres funkcjonowania oddziału.
2. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danym oddziale na własny
wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na wniosek
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wszystkich rodziców danego oddziału.
§ 9.
1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć poprzez:
1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 85 ust. 3 pkt.1,2,3,4 niniejszego
statutu;
2) pełnienie dyżurów nauczycieli. Zasady organizacyjno - porządkowe, harmonogram
pełnienia dyżurów ustala dyrektor szkoły. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny
7.20 i trwa do zakończenia zajęć w szkole;
3) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć
w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, nie łączenie
w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem
przedmiotów, których program tego wymaga;
4) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach praktycznych, w pracowniach
i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy;
5) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;
6) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
7) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
8) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami
zajmującymi się ruchem drogowym;
9) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontrolę
obiektów dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku;
10) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;
11) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
12) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób
uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
13) ogrodzenie terenu szkoły;
14) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
15) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni
i pomieszczeń gospodarczych;
16) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym
zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się
kratami;
17) wyposażenie pomieszczeń szkoły, a w szczególności sal dydaktycznych w apteczki
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zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach
udzielania tej pomocy;
18) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów,
w tym dzieci niepełnosprawnych;
19) zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi
w imprezach i wycieczkach poza teren szkoły;
20) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
21) udostępnianie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych
zgromadzonych w szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych substancji
i preparatów;
22) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego
poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń,
których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.
§ 10.
1. Szkoła sprawuje opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną i materialną,
udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez:
1) wsparcie wychowawców oraz Zespołu Wychowawczego;
2) ścisłą współpracę z domem rodzinnym;
3) kierowanie do psychologa lub pedagoga szkolnego;
4) kierowanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radzyniu Podlaskim
oraz wykorzystanie opinii z badań w pracy dydaktycznej i wychowawczej;
5) prowadzenie zajęć wyrównawczych;
6) dostosowanie wymagań dydaktycznych do rozwoju psychofizycznego uczniów
według zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz innych poradni
specjalistycznych;
7) realizację zadań przez Zespół Psychologiczno-Pedagogiczny wsparty o specjalistów
posiadających kwalifikacje odpowiednie do schorzenia.
2. Uczniowie zdolni otaczani są opieką. W szczególności:
1) umożliwia się uczniom szczególnie zdolnym realizację indywidualnego programu nauki
lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami;
2) organizuje się zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad;
3) nawiązuje się współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi (uczelniami wyższymi)
w celu wzbogacenia procesu dydaktycznego;
4) organizuje się wewnętrzne konkursy wiedzy i umiejętności;
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5) kieruje się ucznia do opieki przez Zespół ds. Pomocy Pedagogiczno-Psychologicznej,
w celu wypracowania indywidualnych form i metod pracy z nim;
6) dostosowuje się wymagania edukacyjne do potrzeb uczenia;
7) indywidualizuje się pracę z uczniem na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych.
3. Szkoła pomaga w wyborze zawodu poprzez:
1) doradztwo edukacyjno-zawodowe;
2) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
3) porady i konsultacje dla uczniów;
4) porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli;
5) organizowanie spotkań z dyrektorami i uczniami szkół ponadgimnazjalnych.
4. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad stosownie
do warunków gimnazjum i wieku uczniów poprzez:
1) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów gimnazjum;
2) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów;
3) wszechstronną realizację programu wychowawczego.
5. Nad uczniami rozpoczynającymi naukę szkoła sprawuje opiekę poprzez:
1) organizowanie spotkań Dyrekcji Szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami;
2) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku
szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia,
warunków rodzinnych i materialnych;
3) organizację spotkań i wycieczek integracyjnych;
4) pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez wychowawcę
i psychologa lub pedagoga szkolnego;
5) udzielanie niezbędnej doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę
lub przedstawiciela dyrekcji;
6) współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym specjalistyczną;
7) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń Poradni PsychologicznoPedagogicznej;
8) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania indywidualnego
na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.
6. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:
1) dowożenie uczniów do siedziby Zespołu Oświatowego Publicznego Gimnazjum
im. K. K. Baczyńskiego w Kąkolewnicy z obwodu szkoły w ramach obowiązujących
przepisów;
2) organizację zajęć świetlicowych dla uczniów dowożonych lub dojeżdżających autobusem
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PKS;
3) umożliwianie korzystania z obiadów w stołówce szkolnej;
4) system zapomóg, refundacji podręczników szkolnych i stypendiów, we współpracy
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
5) stały kontakt z rodzicami uczniów;
6) występowanie o pomoc dla uczniów do sponsorów, fundacji, a dla wybitnie zdolnych
do Ministra Edukacji;
7) zapewnienie opieki przed lekcjami oraz w czasie pauz, imprez i uroczystości szkolnych;
8) tworzenie oferty edukacyjnej zajęć dodatkowych z uwzględnieniem potrzeb
i oczekiwań rodziców i uczniów.
§ 11.
1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:
1) realizację przyjętego w szkole Programu Wychowawczego i Profilaktyki;
2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy
z lekarzami i psychologami;
4) działania opiekuńcze wychowawcy oddziału;
5) działania pedagoga i psychologa szkolnego;
6) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną m.in. organizowanie zajęć
integracyjnych, spotkań z psychologami.
§ 12.
1. Szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyki uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku
szkolnego Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szkoły.
2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Szkolnego Programu Wychowawczego
i Profilaktyki, program ten ustala dyrektor szkoły z organem sprawującym nadzór
pedagogiczny.
3. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu
przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
4. Wychowawcy klas przedstawiają program uczniom na godzinie wychowawczej i ich rodzicom
na wrześniowym zebraniu rodziców.
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§ 13.
1. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor szkoły, nauczyciele wraz z uczniami w procesie
działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organem
prowadzącym i nadzorującym oraz instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi
regionu.
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ROZDZIAŁ IV
Wewnątrzszkolne Ocenianie uczniów.
§ 14.
Ocenianie wewnątrzszkolne, jego cele i zakres.
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na:
1) rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia
wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających
z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania,
uwzględniających tę podstawę,
2) formułowaniu oceny,
3) monitorowaniu pracy ucznia, przekazywaniu mu informacji odnoszących się do
uzyskiwanych przez niego efektów oraz wskazywaniu kierunku dalszej pracy –
ocenianie bieżące.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
oraz postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,
co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce,
zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
oraz formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania
przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
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2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalenie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania według skali i zasad przyjętych w szkole;
4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych według skali i zasad przyjętych w szkole oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
5) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych;
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu ucznia
oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
§ 15.
Informowanie o ocenach.
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, nie później niż do 30 września, informują
uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych
ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
zawartych w jednolitym dla każdego przedmiotu przedmiotowym systemie oceniania,
stanowiącym integralną część wewnątrzszkolnego systemu oceniania i będącego
w zgodzie z jego zapisami;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, które zawierają: oceniane
formy aktywności ucznia; wymagania na poszczególne oceny uwzględniające kryteria
celów i poziom wymagań edukacyjnych; zasady poprawy ocen; warunki i tryb uzyskania
wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;
informację o metodach i narzędziach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
sposobach przekazywania informacji zwrotnej uczniom i rodzicom o postępach
i trudnościach ucznia w nauce.
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Informacje, o których jest mowa w ust. 1, przekazywane są w formie:
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1) ustnego wyjaśnienia uczniom w oddziale;
2) ustnego wyjaśnienia rodzicom na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym
(dotyczy ust. 1 pkt. 2 i 3).
3. Fakt przekazania informacji, o którym jest mowa w ust. 2, nauczyciel przedmiotu
i wychowawca oddziału dokumentują zapisem w dzienniku lekcyjnym.
4. W przypadku nieobecności rodzica na zebraniu ma on obowiązek skontaktować się
z wychowawcą oddziału celem uzyskania informacji, o których mowa w ust. 1.
5. Informacje o zagrożeniu oceną niedostateczną wychowawca przesyła do rodziców ucznia.
Przekazanie informacji rodzicom powinno być potwierdzone podpisem rodzica/opiekuna
na karcie propozycji ocen lub w protokole zebrania. Proponowana ocena może ulec zmianie.
6. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
§ 16.
Zasady oceniania.
1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne;
a) śródroczne i roczne;
b) końcowe.
Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Informacje o ocenach
można uzyskać u nauczyciela przedmiotu, u wychowawcy, psychologa lub pedagoga.
2. Wszystkie oceny uczniów są odnotowane w dzienniku lekcyjnym.
3. Szkoła nie udziela informacji o osiągnięciach osobom nieuprawnionym.
4. Nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę,
odwołując się do wymagań edukacyjnych, w przypadku oceny zachowania - do kryteriów ocen
zachowania; przekazując uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co mu się nie udało,
co wymaga poprawienia i jak należy to zrobić; dając uczniowi wskazówki do dalszej pracy.
5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca
oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom)
do wglądu na terenie szkoły, co rodzic potwierdza własnoręcznym podpisem.
6. Ocenianiu podlegają:
1) wypowiedzi i odpowiedzi ustne;
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2) prace pisemne, w tym sprawdziany, kartkówki;
3) zadania domowe;
4) pozostałe formy aktywności ucznia podczas zajęć, na których realizowane są treści
programowe.
7. Uczeń powinien otrzymać informację zwrotną od nauczyciela.
8. Udzielając informacji zwrotnej, nauczyciel powinien:
a) Poinformować ucznia, co zrobił dobrze.
b) Wskazać, co w swej pracy uczeń powinien poprawić.
c) Podpowiedzieć, w jaki sposób uczeń ma poprawić swoją pracę.
d) Udzielić uczniowi wskazówek na przyszłość.
§ 17.
Procedury oceniania.
1. Uczeń oceniany jest systematycznie.
2. Uczeń ma obowiązek być przygotowany na każdą lekcję.
3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może zgłosić na początku zajęć nieprzygotowanie
do lekcji, jeżeli dopuszcza to przedmiotowy system oceniania.
4. Uczeń może pisać tylko jeden sprawdzian w ciągu dnia i najwyżej trzy w ciągu tygodnia.
5. Pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedną lub dwie godziny
lekcyjne i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową.
6. Praca klasowa musi być zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem
i odnotowana w dzienniku lekcyjnym.
7. Inne kontrolne prace pisemne, tzw. kartkówki, trwające do piętnastu minut, obejmujące
materiał dwóch lub trzech lekcji mogą być przeprowadzane bez zapowiedzi.
8. Ustne sprawdzenie wiedzy i umiejętności obejmuje maksymalnie trzy ostatnie lekcje
i może odbywać się bez zapowiedzi.
9. Prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni
od momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją.
10. Prace pisemne są przechowywane przez nauczyciela i są do wglądu zarówno przez
ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
11. Uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał
ocenę niedostateczną powinien ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu.
12. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej
nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie
ucznia.
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13. Uczeń nieobecny na lekcji zobowiązany jest do nadrobienia materiału według zasad
określonych w PSO.
14. Zasady poprawiania oceny negatywnej określają przedmiotowe systemy oceniania.
§ 18.
Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb.
1. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, który posiada:
1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń
zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym
dla ucznia;
2) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni
psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę
takiego dostosowania na podstawie tej opinii;
4) nie posiada orzeczenia lub opinii, ale objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną
na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających opracowanym dla ucznia
na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w gimnazjum;
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia
określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie
tej opinii.
Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się,
niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym.
2. Na pisemny wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno –
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej dyrektor szkoły podejmuje decyzję
o zwolnieniu do końca etapu edukacyjnego uczniów z wadą słuchu, z głęboką dysleksją
rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
albo indywidualnego nauczania zwolnienie uczniów z obowiązku nauki drugiego języka
obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
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4. W przypadku zwolnienia ucznia z obowiązku nauki drugiego języka obcego nowożytnego
w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".
5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki, zajęć
artystycznych nauczyciel w szczególności ma obowiązek brać pod uwagę wysiłek wkładany
przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,
a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału ucznia w zajęciach
oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
6. 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.
7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki,
na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej
przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji ww.
zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, tj. zwolnienie
z zajęć przekroczyło 50% planowanych zajęć, w danym okresie, uczeń nie podlega
klasyfikacji z tych zajęć. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „zwolniony" albo „zwolniona".
§ 19.
Skala ocen.
1. Obowiązuje 6-stopniowa skala ocen:
1) oceny zapisywane są słownie, cyfrą lub skrótem:


stopień celujący ...................... 6 .......... cel.



stopień bardzo dobry .............. 5 .......... bdb.



stopień dobry ......................... 4 .......... db.



stopień dostateczny ................ 3 .......... dst.



stopień dopuszczający ............ 2 .......... dop.



stopień niedostateczny ........... 1 .......... ndst.

2. Bieżące oceny ucznia można notować, stosując znaki plus „+” i minus „–”.
3. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym oddziału.
4. Oceny klasyfikacyjne śródroczne (I semestr) – w dzienniku lekcyjnym piszemy skrótem
a oceny klasyfikacyjne roczne i końcowe w dzienniku, w arkuszach ocen i protokołach
egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających – piszemy słownie,
w pełnym brzmieniu.
5. Nauczyciele wychowania fizycznego prowadzący dokumentację pedagogiczną w dzienniku
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nauczyciela są obowiązani przepisywać oceny bieżące do dziennika klasy raz na dwa miesiące,
a oceny klasyfikacyjne nie później niż na trzy dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady
Pedagogicznej.
6. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
są ocenami opisowymi.
7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
8. Ustala się następującą skalę oceniania prac pisemnych (ocena /procenty):


bardzo dobry

- 91% - 100%



dobry

- 76% - 90%



dostateczny

- 51% - 75%



dopuszczający

- 31% - 50%



niedostateczny

- 0% - 30%,
§ 20.
Kryteria ocen.

1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
1) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyjęty
przez nauczyciela w danej klasie;
2) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi
wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych
uwzględnionych w programie przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, proponuje
rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program
opracowany przez nauczyciela;
3) uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, uzyskał
tytuł finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;
4) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych,
kwalifikując się do finałów na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, krajowym
lub posiada inne porównywalne sukcesy, osiągnięcia.
2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
1) opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania
przyjętym przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi
wiadomościami;
2) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania
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przyjętym przez nauczyciela;
3) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych
sytuacjach.
3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
1) opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie nauczania danego przedmiotu
na poziomie wymagań rozszerzonych, pozwalającym na samodzielne rozwiązywanie
zadań praktycznych i teoretycznych.
4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
1) opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie nauczania danego przedmiotu
na poziomie wymagań podstawowych, pozwalającym na rozwiązywanie (wykonywanie)
zadań o mniejszym stopniu trudności, korzystając z pomocy nauczyciela .
5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
1) opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie nauczania danego przedmiotu
na poziomie wymagań koniecznych;
2) ma duże braki w zakresie wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania w danej
klasie, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej
wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;
3) rozwiązuje (wykonuje) zadania typowe o niewielkim stopniu trudności, przy tym wymaga
stałej pomocy ze strony nauczyciela.
6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
1) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki
w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy
z tego przedmiotu (nie dotyczy klas programowo najwyższych) oraz nie jest w stanie
rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.
§ 21.
Klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa
1. Uczeń podlega klasyfikacji:
1) śródrocznej i rocznej,
2) końcowej.
2.

Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych w stopniach według następującej skali:
1) pozytywne oceny klasyfikacyjne: celujący – 6; bardzo dobry – 5; dobry – 4;
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dostateczny – 3; dopuszczający – 2
2) negatywna ocena klasyfikacyjna: niedostateczny – 1
3. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie do końca
stycznia, a jeżeli ferie zimowe rozpoczynają się w styczniu, to do ostatniego piątku
przed feriami.
4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i ustaleniu rocznych
ocen klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów w stopniach według następującej skali:
1) pozytywne oceny klasyfikacyjne: celujący – 6; bardzo dobry – 5; dobry – 4;
dostateczny – 3; dopuszczający – 2
2) negatywna ocena klasyfikacyjna: niedostateczny – 1
5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę:
1) do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć;
2) w przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki do średniej ocen wlicza się
ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć.
Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić
do liczby całkowitej w górę.
6. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie
programowo najwyższej;
2) roczne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
odpowiednio w klasach programowo niższych;
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej.
7. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne
na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej.
Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego
sprawdzianu wiedzy na koniec semestru.
8. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym podsumowującym zebraniem Rady Pedagogicznej
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia
o przewidywanych dla niego śródrocznych (rocznych) ocenach (w tym o ocenie
niedostatecznej).
9. Rodzice i uczeń otrzymują na piśmie informacje o propozycjach ocen śródrocznych
i rocznych w dwóch egzemplarzach. Fakt ten potwierdzają podpisem na dokumencie.
Jeden egzemplarz pozostaje w szkole w dokumentacji wychowawcy, drugi otrzymuje rodzic.
10. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych
ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej,
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szkoła stwarza uczniowi szanse uzupełnienia braków w terminie do dwóch miesięcy
od klasyfikacji śródrocznej.
11. Poprawę oceny niedostatecznej przeprowadza się według następujących zasad:
1) zakres materiału, formę oraz terminy poprawy podaje nauczyciel przedmiotu.
Rodzice i uczniowie swoim podpisem potwierdzają zapoznanie się oraz akceptację treści
informacji;
2) dokumentację poprawy sporządza i prowadzi nauczyciel przedmiotu (karta zaliczeń
w trzech egzemplarzach – dla nauczyciela, dyrektora oraz ucznia);
3) uczeń, który z nieusprawiedliwionych przyczyn, nie stawił się w wyznaczonym
terminie traci możliwość poprawy;
4) ocenę niedostateczną za I semestr uznaje się za poprawioną, jeżeli uczeń zaliczy 75 %
podanego zakresu materiału wiadomości i umiejętności z poziomu podstawowego;
5) kartę poprawy oceny niedostatecznej, po zakończeniu procedury poprawy, nauczyciel
przekazuje do sekretariatu w ostatnim tygodniu marca;
6) dokumentacja procesu poprawy oceny niedostatecznej znajduje się w teczce
wychowawcy klasy i przechowywana jest do końca cyklu kształcenia ucznia;
7) przestrzeganie procedur poprawy oceny niedostatecznej monitoruje wychowawca
klasy;
8) efekty poprawy ocen niedostatecznych przedstawia dyrektor na zebraniu Rady
Pedagogicznej.
12. Klasyfikacja ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych
określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu
edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów.
13. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne dla uczniów, o których mowa
w ust. 9 są ocenami opisowymi.
14. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany"
lub „nieklasyfikowana”.
§ 22.
Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej
oceny klasyfikacyjnej.
1. Uczeń lub jego rodzice, którzy uważają, że proponowana przez nauczyciela roczna
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie odpowiada stanowi wiedzy i umiejętności
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ucznia, może zwrócić się w formie pisemnej do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia
edukacyjne, z prośbą o umożliwienie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej.
2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień
i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen
cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.
3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne
przepisy (§ 20 ust. 1 Statutu szkoły )
4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:
1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem
długotrwałej choroby);
2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;
3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów
i prac pisemnych;
4) uzyskanie ze wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych
niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;
5) skorzystanie ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy,
w tym – konsultacji indywidualnych.
5. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania
do wychowawcy oddziału, w ciągu 5 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów
o przewidywanych ocenach rocznych.
6. Wychowawca oddziału sprawdza spełnienie wymogu w ust. 4 pkt. 1 i 2, a nauczyciel
przedmiotu spełnienie wymogów ust. 4 pkt. 3,4 i 5.
7. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmiotu
wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.
8. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w punkcie 5,
prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu
przyczynę jej odrzucenia.
9. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 5 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem
Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu
dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej
jego oczekiwań.
10. Sprawdzian oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony
do dokumentacji wychowawcy oddziału.
11. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian
został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.
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12. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej,
niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.
§ 23.
Egzamin klasyfikacyjny.
1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego
na te zajęcia w szkolnym planie zajęć.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej może zdawać
egzamin za zgodą Rady Pedagogicznej, po rozpatrzeniu prośby o taki egzamin złożonej
przez ucznia lub jego rodziców.
4. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy
programowo wyższej lub nie kończy szkoły.
5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów
indywidualny tok lub program nauki.
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się według następujących zasad:
1) termin egzaminu klasyfikującego ustalają dyrektor i nauczyciele danego przedmiotu,
po uzgodnieniu go z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami);
2) ustala się zakres materiału wymaganego na egzaminie;
3) podaje się (przypomina) kryteria stopni szkolnych;
4) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem
pkt. 5;
5) egzamin klasyfikacyjny z muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma
przede wszystkim formę zadań praktycznych;
6) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych
w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela tego samego
lub pokrewnego przedmiotu.
7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się nie później niż do dnia przed zakończeniem
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych
nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły”.
8. Uczeń, który z nieusprawiedliwionych przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu
27

klasyfikacyjnego w ostatnim tygodniu sierpnia, nie uzyskuje promocji.
9. Uczeń, który nie mógł z powodu choroby lub przyczyn losowych stawić się na egzaminie,
może go zdawać w innym terminie ustalonym przez dyrektora, pod warunkiem,
że przedłoży usprawiedliwienie, a sam egzamin będzie mógł odbyć się przed dniem
rozpoczęcia zajęć w kolejnym roku szkolnym.
10. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół. Pisemna praca ucznia stanowi
załącznik do protokołu.
11. Pytania i zadania egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne,
a zatwierdza dyrektor szkoły.
12. Od oceny uzyskanej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego nie przysługuje odwołanie.
13. Nie wyznacza się terminu egzaminu klasyfikacyjnego w przypadku klasyfikowania
śródrocznego.
14. Uczeń, któremu w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego rocznego ustalono dwie oceny
niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.
§ 24.
Tryb odwoławczy dotyczący rocznej oceny klasyfikacyjnej.
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni od dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych..
2. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej
oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia,
w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć
edukacyjnych.
3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
4. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko
jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same
zajęcia edukacyjne.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy
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komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej
sytuacji 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 nie może być niższa
od ustalonej wcześniej oceny.
7. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.
8. Z prac komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1) skład komisji;
2) termin sprawdzianu;
3) zadania (pytania) sprawdzające;
4) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
9. Do protokołu, o którym mowa w ust. 8, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia.
10. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora
szkoły.
12. Przepisy § 25 ust. 1-9 stosuje się również 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.
§ 25.
Egzamin poprawkowy.
1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych
lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki,
muzyki, informatyki, techniki, zajęć artystycznych, wychowania fizycznego, z których to
przedmiotów egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Część pisemna egzaminów poprawkowych powinna trwać minimum 45 minut.
4. Uczniowi należy zagwarantować czas na przygotowanie się do odpowiedzi ustnej maksymalnie
15 minut.
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5. Na uczniu spoczywa obowiązek takiego zaplanowania toku odpowiedzi ustnej, aby w czasie nie
przekraczającym 15 minut zaprezentować odpowiedzi na przedstawione mu pytania.
6. Zestawy egzaminacyjne zarówno w części pisemnej jak i ustnej zawierają zadania i pytania na
wszystkich poziomach wymagań.
7. Pytania egzaminacyjne układa nauczyciel-egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły
najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien
odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na poszczególne oceny. W przypadku ucznia,
któremu nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania
egzaminacyjne powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia.
8. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów.
9. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.
10. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
11. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, a w skład jej
wchodzą:
1) dyrektor szkoły lub jego zastępca albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły –
jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel uczący danego przedmiotu – jako egzaminujący;
3) nauczyciel uczący tego przedmiotu lub pokrewnego – jako członek komisji.
12. Nauczyciel, który wystawił ocenę niedostateczną, może być zwolniony z udziału
w egzaminie poprawkowym, o którym jest mowa w ust. 5, na własną prośbę lub w innych
szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor powołuje jako osobę
egzaminującą innego nauczyciela tego przedmiotu.
13. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, który zawiera:
1) skład komisji;
2) termin egzaminu;
3) pytania egzaminacyjne;
4) ocenę ustaloną przez komisję.
14. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
15. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora
szkoły, nie później niż do końca września.
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16. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo
wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 10.
17. Uczeń lub jego rodzice /prawni opiekunowie mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że
ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
18. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do
przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Ocena ustalona przez komisję jest
ostateczna.
19. Po uwzględnieniu możliwości edukacyjnych ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia,
który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem
nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
§ 26.
Promocja i ukończenie gimnazjum.
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał
klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.1, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę.
3. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie jest klasyfikowany
z wychowania fizycznego, muzyki, techniki, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć
edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania. Brak klasyfikacji
z wymienionych przedmiotów i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej
lub ukończenia szkoły.
4. Uczeń zwolniony przez dyrektora na wniosek rodziców z realizacji projektu edukacyjnego
uzyskuje promocje do klasy wyższej lub kończy gimnazjum. Na świadectwie ukończenia
gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny za wkład ucznia w realizację
projektu wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
5. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen
co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję
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do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
6. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych
celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał
po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje
automatycznie zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą.
7. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się
roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie
programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych,
uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem
ust. 2 oraz przystąpił do egzaminu gimnazjalnego. Obowiązek przystąpienia do egzaminu
gimnazjalnego nie dotyczy uczniów zwolnionych z egzaminu na podstawie odrębnych
przepisów.
8. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa
w ust. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz
co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
§ 27.
Ogólne zasady ustalania oceny zachowania
1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału,
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych.
2. Ocena zachowania jest dokonywana dwa razy w ciągu roku szkolnego:
1) na zakończenie pierwszego półrocza (semestru);
2) na zakończenie roku szkolnego.
3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
4. Obowiązuje następująca skala ocen zachowania z możliwością stosowania zapisu
skróconego:
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1) wzorowe (wz);
2) bardzo dobre (bdb);
3) dobre (db);
4) poprawne (pop);
5) nieodpowiednie (ndp);
6) naganne (ng).
5. Nauczyciel, który zauważa pozytywne lub negatywne przejawy, dotyczące zachowania
i funkcjonowania ucznia w szkole i poza nią, ma obowiązek umieścić uwagi w zeszycie
oddziału. Okresowo przynajmniej raz w miesiącu wychowawca na forum oddziału
weryfikuje zapisy celem zmotywowania uczniów do poprawy zachowania.
6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
§ 28.
Ustalenie rocznej i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
1. Uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami zachowania.
Ocenę tę przedkłada do wglądu tylko wychowawcy – powinna ona być brana pod uwagę
przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej.
2. Samorząd klasowy w porozumieniu z zespołem klasowym proponuje ocenę zachowania
dla poszczególnych uczniów zgodnie z kryteriami ocen zachowania.
3. Ocenę ustala wychowawca oddziału, zasięgając opinii zespołu nauczycieli uczącego
dany oddział.
4. Propozycję oceny zachowania poszczególnych uczniów podaje wychowawca oddziału
na zebraniu Zespołu Wychowawców, zaś ostateczna ocena jest zatwierdzana przez Radę
Pedagogiczną na klasyfikacyjnym zebraniu Rady Pedagogicznej.
5. Procedura wystawiania oceny zachowania jest dokumentowana za pomocą opracowanych
narzędzi i znajduje się u wychowawcy oddziału. Jest przechowywana przez wychowawcę
do końca roku szkolnego (31 sierpnia).
6. Wychowawca przedkłada Radzie Pedagogicznej na zebraniu klasyfikacyjnym w sprawozdaniu
wychowawcy uzasadnienie oceny nagannej na piśmie.
7. Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę oddziału
w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności; zgłoszenia przez uczących dodatkowych,
dotychczas nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny
zachowania.
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8. Ustalona przez wychowawcę oddziału semestralna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania
jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 31. ust.1.
9. Sposoby zbierania opinii o zachowaniu ucznia to :
1) obserwacja przez wychowawcę, nauczycieli, pracowników szkoły i innych;
2) informowanie wychowawcy o pozytywnych i negatywnych zachowaniach ucznia;
3) notowanie stosownych uwag w dzienniku oddziału lub w zeszycie klasowym;
4) karta oceny lub samooceny.
10. Uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program
nauki oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny
zachowania.
11. 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 psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
§ 29.
Informowanie o ocenach zachowania
1. Wychowawca zapoznaje uczniów, rodziców (opiekunów) o warunkach i sposobie, kryteriach
oceniania zachowania, o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania (w terminie do 30 września lub na pierwszym zebraniu
z rodzicami).
2. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym podsumowującym zebraniem Rady Pedagogicznej
wychowawca oddziału jest zobowiązany poinformować uczniów i rodziców o przewidywanej
śródrocznej lub rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
§ 30.
Szczegółowe kryteria oceny zachowania
Przy wystawianiu oceny zachowania ucznia nie istnieje ocena wyjściowa, która podlegałaby
podwyższaniu lub obniżaniu! Stopień oceny określa spełnianie przez ucznia ustalonych norm
zachowania w odniesieniu do poniższych kategorii:
Zachowanie wzorowe:
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Otrzymuje uczeń, który wzorowo spełnia wszystkie zadania szkolne, jest pozytywnym wzorem
do naśladowania dla innych uczniów w szkole i poza nią.
Spełnia następujące kryteria:
WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA:
1. Uczeń osiąga maksymalne wyniki w nauce w stosunku do swoich możliwości i wkładu
pracy.
2. Jest zawsze przygotowany do zajęć lekcyjnych, wyróżnia się aktywnością na lekcjach
zawsze dotrzymuje ustalonych terminów.
3. Uczeń punktualnie przychodzi na lekcje, nie opuszcza lekcji bez ważnego powodu.
4. Nie posiada godzin nieusprawiedliwionych, usprawiedliwia w ustalonym terminie
wszystkie nieobecności.
5. Uczestniczy w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i zawodach sportowych.
6. Rozwija własne zainteresowania uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych.
7. Aktywnie uczestniczy w życiu oddziału i szkoły, przejawia w tym względzie własną
inicjatywę, bierze udział w przygotowaniu uroczystości klasowych i szkolnych.
8. Zawsze przestrzega przepisów zawartych w Statucie Szkoły.
9. Zawsze nosi odpowiedni strój szkolny i zmienia obuwie na szkolne.
10. Jest ambitny i wytrwale dąży do osiągnięcia sukcesów.
11. Pracuje samodzielnie, inicjuje pomysły, podaje propozycje rozwiązań problemu, bardzo
angażuje się w realizację projektu edukacyjnego.
POSTĘPOWANIE ZGODNIE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ:
1. W codziennym życiu szkolnym uczeń wykazuje się uczciwością.
2. Zawsze reaguje na negatywne zachowania, przeciwstawia się agresji i wandalizmowi,
próbuje łagodzić konflikty wśród rówieśników.
3. Szanuje godność osobistą własną i innych osób.
4. Swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych, dba o szkolne mienie, ład
i porządek.
5. Chętnie i bezinteresownie pomaga kolegom zarówno w nauce, jak i w innych sprawach
życiowych.
6. Potrafi łączyć obowiązki ucznia z pracą społeczną – jest bardzo zaangażowany w działania
na rzecz klasy i szkoły, aktywnie uczestniczy w imprezach szkolnych, chętnie reprezentuje
szkołę w konkursach przedmiotowych, sportowych, artystycznych i innych.
DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY:
1. Posiada wiadomości związane z patronem szkoły.
2. Bardzo często uczestniczy w organizacji imprez i uroczystości szkolnych oraz zawsze
właściwie się zachowuje w czasie ich trwania.
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3. Godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, biorąc udział w licznych konkursach, turniejach
lub zawodach sportowych.
4. Szanuje szkolny ceremoniał, zawsze ma odpowiedni strój na szkolne uroczystości
oraz egzaminy.
DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ:
1. Posługuje się poprawną polszczyzną.
2. Prezentuje wysoką kulturę słowa na lekcji, oraz w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami.
3. Stosuje odpowiedni ton wypowiedzi.
4. Zawsze stosuje wobec wszystkich formy grzecznościowe.
5. Zwraca innym uwagę na użycie niestosownego słownictwa.
6. Dba o styl wypowiedzi.
7. W żadnej sytuacji nie wyraża się wulgarnie.
DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB:
1. Podczas lekcji i przerw uczeń zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa.
2. Reaguje i zapobiega wszelkim przejawom przemocy wśród społeczności uczniowskiej.
3. Podczas przerw nie opuszcza terenu szkoły (nie wychodzi do sklepów itp.).
4. W czasie wszelkich wycieczek stosuje się do wszystkich poleceń opiekuna danej grupy.
5. Nie ulega nałogom: nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków.
6. Deklaruje swoją „antyuzależnieniową” postawę i zachęca innych do jej naśladowania.
7. Troszczy się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd.
8. Promuje zdrowy styl życia.
GODNE I KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ:
1. Posiada wysoką kulturę osobistą:
1) wyróżnia się kulturą osobistą na tle oddziału i szkoły, tzn. zawsze odnosi sie z szacunkiem
do nauczycieli, obsługi szkoły i rówieśników,
2) nie posiada żadnej uwagi negatywnej dotyczącej niewłaściwego zachowania (np. wulgarne
słownictwo, arogancja wobec pracowników szkoły lub innej osoby dorosłej, pobicie kolegi).
2. Potrafi wyrażać emocje w sposób akceptowany społecznie i zgodny z zasadami kultury
osobistej, próbuje łagodzić konflikty.
3. Reaguje na dostrzeżone przejawy zła – przeciwstawia się brutalności i wandalizmowi.
4. Jest prawdomówny, uczciwy, krytyczny wobec siebie i odpowiedzialny - nie oszukuje
i nie odpisuje zadań domowych, nie ściąga na sprawdzianach i kartkówkach, nie umożliwia
innym nieuczciwego zachowania.
5. Jego wygląd i strój jest stosowny do okoliczności i zgodny ze Statutem Szkoły.
OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM:
1. Zawsze szanuje godność osobistą, poglądy i pracę nauczycieli, kolegów, pracowników
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szkoły i innych osób.
2. W kulturalny sposób zwraca się do nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz osób
starszych zarówno w szkole jak i poza nią, a jego postawa nacechowana jest życzliwością
w stosunku do otoczenia.
3. Jest tolerancyjny, koleżeński i życzliwy, dobrowolnie pomaga innym.
Zachowanie bardzo dobre:
Otrzymuje uczeń, który spełnia bez zarzutu wymagania zawarte w treści oceny i wyróżnia się
w realizacji niektórych jej elementów.
Spełnia następujące kryteria:
WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA:
1. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, na miarę swoich możliwości, a zaległości w nauce
szybko uzupełnia.
2. Systematycznie uczęszcza na lekcje, bierze w nich aktywny udział.
3. Sumiennie wykonuje swoje obowiązki, przygotowuje się do zajęć, dotrzymuje ustalonych
terminów.
4. Uzupełnia braki wynikające z nieobecności.
5. Usprawiedliwia w ustalonym terminie wszystkie nieobecności.
6. Ma sporadyczne spóźnienia (nie więcej niż 3 w semestrze).
7. Uczestniczy w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i zawodach sportowych.
8. Rozwija własne zainteresowania.
9. Uczestniczy w życiu oddziału i szkoły.
10. Zawsze nosi odpowiedni strój szkolny, zmienia obuwie na szkolne.
11. Pełni aktywną rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagając członków
zespołu.
12. Stosuje się do przepisów zawartych w Statucie Szkoły.
POSTĘPOWANIE ZGODNIE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ:
1. Jest zaangażowany w działalność na rzecz oddziału i szkoły.
2. Dokładnie spełnia powierzone mu funkcje i wywiązuje się z przydzielonych mu zadań.
3. Uczestniczy w przygotowaniu uroczystości i imprez szkolnych oraz klasowych.
4. Reprezentuje szkołę na różnorodnych konkursach.
5. Reaguje na negatywne przejawy niewłaściwego zachowania innych.
6. Dba o szkolne mienie, ład i porządek.
7. Ma szacunek dla mienia publicznego i własności prywatnej.
8. Pomaga kolegom w nauce.
DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJĘ SZKOŁY:
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1. Posiada wiadomości związane z patronem szkoły.
2. Z szacunkiem odnosi się do symboli szkolnych, szanuje tradycje szkoły.
3. Dba o dobre imię i wizerunek szkoły.
4. Godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz biorąc udział w konkursach, turniejach lub zawodach
sportowych.
5. Bierze czynny udział w imprezach i uroczystościach szkolnych oraz należycie się zachowuje
w czasie ich trwania.
6. Ma odpowiedni strój (galowy) na szkolne uroczystości i egzaminy.
DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ:
1. Posługuje się na co dzień kulturalnym językiem.
2. Dba o kulturę słowa podczas lekcji i przerw, nie używa na lekcjach młodzieżowego żargonu.
3. Dba o ton i formę swoich wypowiedzi.
4. Stosuje wobec wszystkich formy grzecznościowe.
5. Nie wyraża się wulgarnie.
DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORZAZ INNYCH OSÓB:
1. Reaguje i zapobiega przemocy wśród społeczności uczniowskiej.
2. Podczas przerw nie opuszcza terenu szkoły.
3. Nie ma żadnych nałogów ani uzależnień, nie ulega nałogom.
4. Troszczy się o mienie szkoły i estetyczny wygląd.
GODNE I KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ:
1. Przestrzega norm społecznych i zasad ustalonych w grupie.
2. Jego wygląd i strój jest stosowny do okoliczności i zgodny ze Statutem Szkoły.
3. Potrafi wyrażać emocje w sposób akceptowany społecznie i zgodny z zasadami kultury
osobistej.
4. Mówi prawdę, jest uczciwy.
5. Stosuje formy grzecznościowe.
6. Nie ma w zeszycie uwag wpisów o negatywnym zachowaniu.
7. Zachowuje się kulturalnie wobec rówieśników i dorosłych.
OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM:
1. W kulturalny sposób zwraca się do nauczycieli, innych pracowników szkoły, kolegów
oraz innych osób zarówno w szkole jak i poza nią.
2. Szanuje godność osobistą, poglądy i pracę innych.
3. Nie odmawia pomocy kolegom i koleżankom w nauce.
Zachowanie dobre:
Otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania zawarte w treści oceny.
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Spełnia następujące kryteria:
WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA:
1. Uczeń osiąga dobre wyniki w nauce w stosunku do swoich możliwości i wkładu pracy.
2. Systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne.
3. Zazwyczaj jest przygotowany do lekcji i aktywny na zajęciach.
4. Przeważnie dotrzymuje ustalonych terminów.
5. Stosuje się do przepisów zawartych w statucie szkolnym.
6. Uzupełnia braki wynikające z nieobecności.
7. Usprawiedliwia w ustalonym terminie nieobecności.
8. Zdarzają mu się nieobecności nieusprawiedliwione (do 3 godzin).
9. Zdarzają mu się spóźnienia (nie więcej niż 5 w semestrze).
10. Sporadycznie zapomina o odpowiednim stroju szkolnym.
11. Wykonuje powierzone mu zadania przy realizacji projektu edukacyjnego w terminie,
przyjmuje odpowiedzialną postawę za pracę zespołu, reaguje pozytywnie na uwagi
zespołu i opiekuna projektu.
POSTĘPOWANIE ZGODNIE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ:
1. Sporadycznie włącza się w życie oddziału i szkoły.
2. Reaguje na uwagi środowiska pedagogiczno - wychowawczego szkoły.
3. Dba o mienie ład i porządek szkoły.
DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY.
1. Posiada wiadomości związane z patronem szkoły.
2. Okazuje szacunek dla symboli szkoły.
3. Właściwie zachowuje się na uroczystościach szkolnych.
4. Ma odpowiedni strój na uroczystości szkolne i egzaminy.
DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ:
1. Stara się dbać o poprawność mowy ojczystej.
2. Kultura języka nie budzi zastrzeżeń, unika wulgaryzmów.
3. Stosuje formy grzecznościowe.
DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB:
1. Zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa - zdarzyło się (1 – 2 razy), że uczeń spowodował
zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych.
2. Zlekceważył zaistniałe zagrożenie, ale zareagował na zwróconą uwagę.
3. Nie ma nałogów ani uzależnień.
4. Wystrzega się szkodliwych nawyków.
5. Stosuje się do pouczeń skierowanych pod jego adresem.
GODNE I KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ:
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1. Może zdarzyć się, że uczeń zachował się niewłaściwie, nie zapanował nad emocjami, użył
mało kulturalnego słownictwa, ale pracuje nad sobą.
2. Jego postawa i kultura osobista nie budzą zastrzeżeń nauczycieli i innych pracowników
szkoły.
3. Kulturalnie zachowuje się podczas lekcji i uroczystości oraz imprez szkolnych.
4. Nie przeszkadza w prowadzeniu lekcji i podczas imprez szkolnych.
5. W czasie uroczystości szkolnych i egzaminów ma strój galowy.
OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM:
1. Z szacunkiem odnosi się do społeczności szkolnej, szanuje poglądy i pracę innych.
2. Stara się nie uchybiać godności innych osób.
3. Czasami udziela pomocy kolegom i koleżankom w nauce.
4. Nie stosuje przemocy psychicznej i fizycznej wobec innych.
Zachowanie poprawne:
Otrzymuje uczeń, który przeważnie spełnia wymagania zawarte w treści oceny bez większych
zarzutów, a występujące uchybienia nie są rażące i zastosowane środki zaradcze przynoszą
oczekiwane efekty.
Spełnia następujące kryteria:
WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA:
1. Uczeń osiąga przeciętne wyniki w nauce w stosunku do swoich możliwości i wkładu pracy
2. Nie zawsze wywiązuje się ze swoich obowiązków.
3. Niesystematycznie przygotowuje się do lekcji.
4. Nie wypełnia należycie obowiązków dyżurnego oddziału.
5. Zdarza się mu przeszkadzać w prowadzeniu zajęć lekcyjnych.
6. Nie zawsze uzupełnia braki wynikające z nieobecności.
7. Ma frekwencję wymagającą interwencji wychowawczej.
8. Ma nieusprawiedliwione nieobecności (do 10 godzin), bywa niepunktualny.
9. Często nie jest ubrany w odpowiedni strój szkolny.
10. Wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarzyło mu
się nie wywiązać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole.
POSTĘPOWANIE ZGODNIE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ:
1. Nie reaguje na przejawy zła w jego otoczeniu.
2. Unika pracy na rzecz zespołu lub w jego składzie.
3. Nie zawsze reaguje na uwagi ustne środowiska społeczno - wychowawczego.
4. Ulega konfliktom i bójkom.
5. Podejmuje działania dotyczące poprawy swojego zachowania.
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DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJĘ SZKOŁY:
1. W miarę możliwości dba o honor szkoły, i szanuje jej tradycje.
2. Rzadko uczestniczy w organizacji imprez szkolnych.
3. Zdarza się, że niewłaściwie zachowuje się w czasie trwania uroczystości szkolnych, reaguje
jednak na zwróconą uwagę.
4. Zdarza mu się ubrać niestosownie do okoliczności.
DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ:
1. Kultura języka budzi zastrzeżenia.
2. W stanach emocjonalnych zdarza mu się użyć wulgaryzmów.
3. Zapomina o stosowaniu wyrażeń i zwrotów grzecznościowych.
DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB:
1. Swoim zachowaniem nie łamie rażąco zasad bezpieczeństwa.
2. Stara się nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa innych.
3. Wymaga zwracania uwagi na to, że nie przestrzega zarządzeń, regulaminów, przez co może
spowodować zagrożenie jego bezpieczeństwa lub innych osób.
4. Zdarza się że opuszcza teren szkoły.
5. Odnotowano, że 1 raz zdarzyło mu się zapalić papierosa lub przebywał wśród palących
papierosy.
GODNE I KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ:
1. Zdarzają się przejawy agresji słownej w kontaktach z rówieśnikami i osobami dorosłymi.
2. Zachowuje się kulturalnie wobec nauczycieli, lecz zdarza mu się niekulturalne lub nietaktowne
zachowanie wobec innych pracowników szkoły i rówieśników.
3. Nie zawsze wykonuje polecenia nauczycieli i innych pracowników szkoły.
4. Kulturalnie zachowuje się podczas lekcji i uroczystości oraz imprez szkolnych, sporadycznie
zdarzają mu się drobne uchybienia.
5. Ma nie więcej niż 2 pisemne uwagi o niewłaściwym zachowaniu.
OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM:
1. Wymaga często przypominania o potrzebie okazywania szacunku innym osobom.
2. Zdarzyło mu się (1-2 razy) uchybić godności innych osób, za które to przeprosił.
3. Uchyla się od udzielenia pomocy koleżankom i kolegom.
4. Zdarzyło się (1-2 razy ), że nie uszanował pracy innych.
Zachowanie nieodpowiednie:
Otrzymuje uczeń, który uchybia wymaganiom zawartym w treści oceny, a zastosowane przez
szkołę i dom rodzinny środki wychowawcze nie odnoszą skutku.
Spełnia następujące kryteria:
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WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA:
1. Uczeń osiąga niskie wyniki w nauce w stosunku do swoich możliwości i wkładu pracy.
2. Uczeń często spóźnia się na lekcje.
3. Posiada godziny nieusprawiedliwione (do 30).
4. Usprawiedliwia nieobecności dużo po terminie lub wcale.
5. Nie uzupełnia braków wynikających z nieobecności.
6. Nie przygotowuje się do lekcji, jest bierny podczas lekcji.
7. Nie prowadzi zeszytów przedmiotowych.
8. Nie nosi odpowiedniego stroju szkolnego.
9. Nie podejmuje starań w celu poprawy wyników w nauce.
10. Często nie dotrzymuje terminów.
11. Stwarza problemy dyscyplinarne - porządkowe na lekcjach, przerwach, podczas grupowych
wyjść poza teren szkoły, czy uroczystości szkolnych i środowiskowych.
12. Często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub odmawiał
współpracy, co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu pracy
i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu projektowego.
POSTĘPOWANIE ZGODNIE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ:
1. W codziennym życiu szkoły uczeń nie wykazuje się uczciwością.
2. Nie można mieć do niego zaufania; nie dotrzymuje słowa, kłamie.
3. Działa na szkodę społeczności lokalnej.
4. Przyłącza się do osób i grup łamiących zasady współżycia społecznego.
5. Zdarzyło mu się wymuszenie lub kradzież.
6. Nie przejawia chęci uczestnictwa w życiu oddziału i szkoły.
7. Zakłóca swoim zachowaniem przebieg zajęć, imprez, uroczystości szkolnych i klasowych.
8. Nie dba o mienie szkolne, ład i porządek.
9. Odmawia posprzątania po sobie.
DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY:
1. Nie szanuje sztandaru szkoły, nie zachowuje się odpowiednio podczas śpiewu hymnu
w obecności sztandaru.
2. Nie bierze udziału w organizacji uroczystości szkolnych.
3. Niewłaściwie zachowuje się w czasie trwania uroczystości i imprez szkolnych, nie reaguje
na zwróconą uwagę.
4. Ma niewłaściwy strój podczas uroczystości i egzaminów.
DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ:
1. W wypowiedziach stosuje wulgaryzmy, kłamie.
2. Wypowiada się w pretensjonalnym, niegrzecznym tonie.
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3. Nie dba o poprawne, kulturalne wysławianie się.
4. Rzadko stosuje formy grzecznościowe.
DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁAŚNIE ORAZ INNYCH OSÓB:
1. Podczas lekcji oraz przerw uczeń stwarza sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu własnemu
oraz innych.
2. Uczestniczy w aktach agresji lub przemocy.
3. Podczas przerw opuszcza teren szkoły.
4. Uczniowi zdarzyło się palić papierosy lub pić alkohol, stosować inne używki albo przebywać
w towarzystwie takich osób.
5. Przejawia agresywny stosunek do społeczności szkolnej (prowokuje konflikty i bójki).
6. Nie reaguje na uwagi pracowników szkoły.
GODNE I KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ:
1. Uczeń jest nieodpowiedzialny za swoje czyny.
2. Lekceważy uwagi nauczycieli i pracowników szkoły.
3. Swoim zachowaniem zakłóca przebieg imprez szkolnych.
4. Głośno, niestosownie i niekulturalnie zachowuje się w szkole i w miejscach publicznych.
5. Przeszkadza w prowadzeniu zajęć.
6. Zdarza mu się niszczenie mienia będącego własnością innych.
7. Ma liczne pisemne uwagi o niewłaściwym zachowaniu, świadczące o świadomym łamaniu
norm zachowania.
8. Często nie panuje nad negatywnymi emocjami.
9. Stosuje przemoc wobec rówieśników.
10. Nie stosuje się do ustalonych zasad dotyczących właściwego wyglądu ucznia i stroju.
11. Otrzymał naganę wychowawcy.
OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM:
1. Nie okazuje należytego szacunku dla godności człowieka.
2. Wyśmiewa się i szydzi z kolegów.
3. Cechuje go niewłaściwy, często wrogi stosunek do rówieśników.
4. Lekceważy i obraża pracowników szkoły.
5. Nie szanuje pracy innych.
6. Zdarzyło mu się naruszyć nietykalność cielesną innych osób.
Zachowanie naganne: Otrzymuje uczeń, który rażąco uchybia wymaganiom zawartym w treści
oceny lub dopuścił się czynu karalnego (rozbój, kradzież, wymuszenie, zniszczenie mienia
społecznego, rozprowadzanie środków odurzających itp.)
Spełnia następujące kryteria:
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WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA:
1. Uczeń osiąga bardzo niskie wyniki w nauce w stosunku do swoich możliwości i wkładu pracy.
2. Uczeń notorycznie spóźnia się na lekcje.
3. Często opuszcza zajęcia lekcyjne, wagaruje, nie usprawiedliwia nieobecności.
4. Posiada więcej niż 30 godzin nieusprawiedliwionych.
5. Nie uzupełnia braków wynikających z nieobecności.
6. Nie przygotowuje się do lekcji, nie wykazuje żadnej aktywności na lekcjach, nie interesuje
się życiem klasowym i szkolnym.
7. Prezentuje całkowicie bierną postawę, nie wykazuje chęci uzyskania pozytywnych ocen,
ani troski o poprawę negatywnych ocen.
8. Lekceważy i nie przestrzega szkolnych przepisów i regulaminu szkoły.
9. Nie zmienia obuwia na szkolne.
10. Nie nosi odpowiedniego stroju szkolnego.
11. Nie wypełnia obowiązków ucznia zawartych w statucie szkoły.
12. Często stwarza problemy organizacyjno - porządkowe.
13. Nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze swoich obowiązków mimo
rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca
zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna.
POSTĘPOWANIE ZGODNIE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ:
1. Często działa na szkodę społeczności szkolnej.
2. Mimo upomnień ostentacyjnie lekceważy polecenia i ustalone zasady.
3. Wykazuje całkowity brak aktywności społecznej.
4. Ma arogancki i lekceważący stosunek do działań innych osób.
5. Uczeń nie tylko odmawia uczestnictwa w pracach na rzecz oddziału i szkoły, ale utrudnia
wykonanie tego zadania innym.
6. Niszczy mienie szkolne, nie dba o ład i porządek.
7. Odmawia posprzątania po sobie.
8. Mimo zastosowania wszelkich środków zaradczych uczeń rażąco uchybia wymaganiom
wynikającym w zawartych w statucie szkoły obowiązków ucznia i kulturze osobistej.
DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJĘ SZKOŁY:
1. Poprzez swe działanie plami honor i dobre imię szkoły.
2. Demonstruje lekceważący stosunek do szkoły, uroczystości, konkursów szkolnych itp.
3. Świadomie unika uczestnictwa w uroczystościach szkolnych, a jeśli już w nich uczestniczy
to zachowuje się nieodpowiednio, przeszkadza innym, nie reaguje na uwagi.
4. Wykazuje lekceważącą postawę wobec symboli narodowych, religijnych i szkolnych.
DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ:
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1. Stosuje arogancki ton wypowiedzi.
2. Często i świadomie używa wulgarnego słownictwa, nie reaguje na zwracane mu z tego
powodu uwagi.
3. Nie dba o poprawne, kulturalne wysławianie się.
4. Lekceważy formy grzecznościowe.
DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB:
1. Uczeń stwarza sytuacje groźne dla zdrowia i życia własnego oraz innych.
2. Jest prowokatorem lub uczestnikiem bójek.
3. Samowolnie opuszcza teren szkoły.
4. Odnotowano, że palił papierosy w szkole i poza nią.
5. Odnotowano, że był pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.
6. Odnotowano kontakt ze środkami odurzającymi (posiadanie, używanie, rozprowadzanie,
handel).
7. Narusza nietykalność cielesną innych osób.
8. Z premedytacją niszczy mienie szkoły, niszczy cudzą własność.
9. Nie reaguje na uwagi pracowników szkoły.
GODNE I KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ:
1. Wykazuje brak kultury osobistej, jest arogancki, agresywny i wulgarny w stosunku
do pracowników szkoły, rówieśników i innych osób.
2. Nie wykonuje poleceń nauczycieli.
3. Często stosuje przemoc słowną wobec innych, również wobec nauczycieli.
4. W sposób rażący i złośliwy przeszkadza w prowadzeniu lekcji, dezorganizuje swoim
zachowaniem zajęcia szkolne i przebieg uroczystości i imprez szkolnych.
5. Jest sprawcą (współuczestnikiem) kradzieży.
6. Wyłudza pieniądze.
7. Nie stosuje się do ustalonych zasad dotyczących właściwego wyglądu ucznia i stroju.
8. Wszedł w kolizję z prawem.
9. Otrzymał naganę dyrektora.
OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM:
1. Nie szanuje nauczycieli oraz innych osób zatrudnionych w szkole, demonstracyjnie okazuje
brak szacunku wobec innych osób.
2. Jest arogancki wobec innych.
3. Poniża i obraża rówieśników, pogardliwie nazywa ich lub członków ich rodziny.
4. Narusza godność osobistą innych osób, używając gestów uwłaczających i obraźliwych.
5. Znęca się psychicznie nad innymi osobami w szkole i poza nią.
6. Narusza nietykalność cielesną innych osób.
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7. Niszczy cudzą pracę.
8. Swoją postawą demoralizuje innych.
9. Prowadzone jest przeciw niemu postępowanie sądowe dotyczące wejścia w kolizję z prawem.
Uczniowi można wystawić ocenę naganną w przypadku, gdy dopuści się wyjątkowo
drastycznych wykroczeń:
1. pobicia, w wyniku którego pobita osoba doznała obrażeń ciała zagrażających jej zdrowiu
lub życiu;
2. znieważania innych uczniów, ich rodziców, nauczycieli lub innych pracowników szkoły
(np. pań woźnych, sprzątaczek, kucharek);
3. psychicznego i fizycznego znęcania się nad innymi;
4. wyłudzania pieniędzy;
5. notorycznego, celowego niszczenia lub kradzieży mienia szkolnego i prywatnego;
6. oszustwa i fałszowania dokumentów szkolnych (ocen, podpisów, usprawiedliwień);
7. palenia papierosów, e – papierosów, spożywania napojów alkoholowych na terenie
szkoły;
8. posiadania, używania, rozprowadzania środków odurzających.
Oceny naganne wychowawca konsultuje z psychologiem lub pedagogiem szkoły.
Na wniosek wychowawcy dyrektor szkoły może zwołać nadzwyczajną Radę Pedagogiczną
w wyniku niewłaściwego zachowania się ucznia po zatwierdzeniu ocen z zachowania.
§ 31.
Warunki i tryb odwołania od oceny zachowania
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie 5 dni od dnia zakończenia
roku szkolnego, zgłosić zastrzeżenia w formie pisemnej do dyrektora szkoły,
jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny,
dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze
głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego komisji.
3. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący komisji;
46

2) wychowawca oddziału;
3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym
oddziale;
4) psycholog lub pedagog;
5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
6) przedstawiciel rady rodziców.
4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od
ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia komisji,
Imię i nazwisko ucznia, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
§ 32.
Warunki i tryb uzyskania wyższej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
1. Uczeń może ubiegać się o wyższą niż przewidywana ocenę śródroczną lub roczną
zachowania, jeżeli spełnia następujące warunki:
1) jeśli dopuszczał się łamania postanowień regulaminu szkolnego, ale po interwencji
wychowawcy, psychologa lub pedagoga, dyrektora lub rodziców nastąpiła poprawa
zachowania wyrażająca się brakiem negatywnych uwag dotyczących jego osoby
co najmniej przez trzy miesiące;
2) uczeń, który wyróżnia się szczególnie pozytywnie w jednym z kryteriów (I-VII)
i nie otrzymał żadnej oceny cząstkowej niższej niż „dobra”, może mieć wystawioną ocenę
końcową z zachowania „wzorowa”;
3) ocena zachowania może ulec podwyższeniu w sytuacji, gdy uczeń uzyskał 100%
frekwencję;
4) ocena zachowania może ulec podwyższeniu w sytuacji, gdy uczeń systematycznie
uczęszczał na zajęcia pozalekcyjne;
5) uczeń zgłasza wychowawcy zastrzeżenia do przewidywanej oceny zachowania
do dwóch dni od momentu poinformowania go o ocenie;
6) wychowawca do dwóch dni od momentu zgłoszenia przez ucznia zastrzeżeń rozpatruje
jego wniosek;
7) wychowawca ustala ocenę wyższą lub utrzymuje wcześniej proponowaną oraz informuje
o tym ucznia nie później niż dwa dni przed zebraniem rady pedagogicznej.
§ 33.
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Postanowienia końcowe.
1. Ewaluacja i nowelizacja szkolnego systemu oceniania może zostać przeprowadzona na koniec
roku szkolnego oraz w sytuacji zmian w prawie oświatowym.
2. Zmian w niniejszym WSO może dokonać Rada Pedagogiczna gimnazjum w formie uchwały
zmieniającej, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
3. Inne organy gimnazjum mogą występować z pisemnymi propozycjami konkretnych zmian
w WSO.
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ROZDZIAŁ V
Szkolny system wychowania
§ 34.
1. Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza
szczegółowy Plan Pracy Wychowawczej na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych
potrzeb oraz Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki.
§ 35.
1. Działania wychowawcze szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy nauczyciele
zatrudnieni w szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników szkoły.
Program Wychowawczy i Profilaktyki Szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia
w wymiarze : intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, psychicznym, fizycznym,
moralno - etycznym i duchowym.
2. Kluczem do działalności wychowawczej szkoły jest oferta skierowana do uczniów
oraz rodziców zawarta w Koncepcji Pracy Szkoły. Podstawą odniesienia sukcesu w realizacji
działań wychowawczych szkoły jest zgodne współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli.
Funkcję wspomagającą sprawują: parafia rzymsko-katolicka, poradnia psychologicznopedagogiczna i GOK.
§ 36.
1. Podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na
celu przygotować ucznia do:
1) pracy nad sobą;
2) bycia użytecznym członkiem społeczeństwa;
3) bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami jak: odpowiedzialność, samodzielność,
odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie
godności innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja;
4) rozwoju samorządności;
5) dbałości o wypracowane tradycje: oddziału, szkoły i środowiska;
6) budowania poczucia przynależności i więzi ze szkołą;
7) tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły gry
akceptowane i respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej;
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8) prezentowanie postaw proekologicznych.
§ 37.
1. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym szkoły.
Preferuje się następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia.
2. Uczeń:
1) zna i akceptuje działania wychowawcze i profilaktyczne szkoły;
2) szanuje oraz akceptuje siebie i innych;
3) umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, oddziale, społeczności szkolnej, lokalnej,
demokratycznym państwie oraz świecie;
4) zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą,
członkiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem;
5) posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla
siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów;
6) jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje;
7) zna, rozumie i realizuje w życiu:
a) zasady kultury bycia;
b) zasady skutecznego komunikowania się;
c) zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy;
d) akceptowany społecznie system wartości;
8) chce i umie dążyć do realizacji własnych zamierzeń;
9) umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych;
10) jest otwarty na zdobywanie wiedzy.
§ 38.
1. W oparciu o Program Wychowawczy i Profilaktyki Szkoły zespół wychowawców,
(wychowawcy oddziałów) opracowują klasowe programy wychowawcze i profilaktyki na dany
cykl edukacyjny. Program Wychowawczy i Profilaktyki w oddziale powinien uwzględniać
następujące zagadnienia:
1) poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości;
2) przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby;
3) wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem;
4) pomoc w tworzeniu systemu wartości;
5) strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w oddziale:
a) adaptacja;
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b) integracja;
c) przydział ról w oddziale;
d) wewnątrzoddziałowy system norm postępowania;
e) określenie praw i obowiązków w oddziale, szkole.
6) budowanie wizerunku oddziału i więzi pomiędzy wychowankami:
a) wspólne uroczystości oddziałowe, szkolne, sportowe;
b) edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna;
c) kierowanie zespołem oddziałowym na zasadzie włączenia do udziału
w podejmowaniu decyzji rodziców i uczniów;
d) wspólne narady wychowawcze;
e) tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań oddziału;
f) aktywny udział oddziału w pracach na rzecz szkoły i środowiska;
g) szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron oddziału”;
7) strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie, patriotyczne i religijne;
8) promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych
z ochroną zdrowie;
9) preorientacja zawodowa.
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ROZDZIAŁ VI
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
§ 39.
1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną, która jest udzielana uczniom,
rodzicom i nauczycielom.
2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom
w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
3. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, psycholog, pedagog
oraz nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych
w terminach ustalonych indywidualnie.
§ 40.
1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawanie
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia
oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia wynikających
w szczególności z:
1) niepełnosprawności;
2) niedostosowania społecznego;
3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) wybitnych uzdolnień;
5) specyficznych trudności w uczeniu się;
6) zaburzeń komunikacji językowej;
7) choroby przewlekłej;
8) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9) niepowodzeń edukacyjnych;
10) zaniedbań środowiskowych;
11) trudności adaptacyjnych.
§ 41.
1.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom
polega na ich wspieraniu w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych
oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy
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uczniom. Korzystanie z tej pomocy jest dobrowolne i bezpłatne.
§ 42.
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami uczniów;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi szkołami i placówkami;
5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
§ 43.
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) dyrektora szkoły;
4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem;
5) pielęgniarki lub higienistki szkolnej;
6) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
7) pracownika socjalnego;
8) asystenta rodziny;
9) kuratora sądowego.
§ 44.
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w trakcie bieżącej pracy
oraz w następującej formie :
1) systemowych działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów, w tym
uczniów wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich
zainteresowań i uzdolnień;
2) działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich
zaspokojenia;
3) zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach
edukacyjnych;
4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
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5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych;
6) zajęć socjoterapeutycznych;
7) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;
8) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia zawodu;
9) porad dla uczniów;
10) oddziałów terapeutycznych;
11) działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej.
§ 45.
1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz zajęcia
specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie
do rodzaju wykonywanych zajęć. W trakcie bieżącej pracy z uczniami prowadzą obserwację
pedagogiczną mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się lub szczególnych
uzdolnień oraz doradztwo edukacyjno – zawodowe. W przypadku stwierdzenia konieczności
objęcia ucznia pomocą informują o tym wychowawcę oddziału, który powiadamia o tym fakcie
innych nauczycieli oraz rodziców ucznia.
§ 46.
1. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów
z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń
poradni psychologiczno-pedagogicznych.
2. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień, wychowawca oddziału lub nauczyciel
edukacji przedmiotowej składa wniosek do dyrektora szkoły o objęcie ucznia opieką Zespołu,
o którym mowa w § 50. ust. 1 Statutu Szkoły.
3. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami
uczniów.
4. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach
po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki
lub indywidualny program nauki, zgodnie z zasadami opisanymi w § 50 ust 1 Statutu Szkoły.
5. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień
i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką
nauczyciela.
6. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8. Godzina zajęć trwa 45 minut.
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§ 47.
1. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega
na:
1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia;
2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych,
intelektualnych i fizycznych ucznia;
3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności
ucznia;
4) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego
wyposażenia i środków dydaktycznych;
5) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych.
§ 48.
1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne
trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających
z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć
edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8 osób.
2. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody
rodzica.
3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych
i oddziałowych. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktycznowyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowej.
5. O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu
opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii zespołu, o którym mowa
w § 44 Statutu szkoły.
6. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację
w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy
własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy.
7. Godzina zajęć trwa 45 minut.
§ 49.
1. Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby to:
1) korekcyjno-kompensacyjne, organizowane dla uczniów, z zaburzeniami i odchyleniami
rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; liczba uczestników zajęć
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nie może przekraczać 5 uczniów;
2) logopedyczne, organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują
zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę; liczba uczestników zajęć
nie może przekraczać 4 uczniów;
3) socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizowane dla
uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.
Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10 uczniów. W szkole mogą być
w miarę potrzeb organizowane zajęcia terapeutyczne.
2. Godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 minut.
§ 50.
1. W celu objęcia ucznia całościową pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz zintegrowania
oddziaływań pomocowych w szkole funkcjonuje Zespół do spraw Pomocy PsychologicznoPedagogicznej, obejmujący działania odrębne dla poziomów kształcenia.
2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych uczniów, w tym:
a) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
b) rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień.
2) określenie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
odpowiednio do dokonanego rozpoznania;
3) dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej uczniom, w tym
efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych i innych zajęć,
stosownie do potrzeb oraz przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z uczniem;
4) wyrażanie opinii dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego;
5) planowanie zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji
w gimnazjum;
6) opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjnoterapeutycznych dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych
niedostosowaniem społecznym;
7) opracowywanie i wdrażanie planów działań wspierających dla uczniów posiadających
opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej oraz uczniów, u których dokonano
rozpoznania w § 44 Statutu szkoły;
8) podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie
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problemów wychowawczych;
9) organizowanie, koordynowanie i prowadzenie psychologiczno-pedagogicznej dla
uczniów, ich rodziców i nauczycieli;
10) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców
i nauczycieli;
11) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów;
12) współpraca z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. W skład każdego Zespołu wchodzą: psycholog lub pedagog, nauczyciele, specjaliści,
wychowawca.
§ 51.
1. Pracę zespołu koordynuje wychowawca oddziału lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora
szkoły.
2. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb i mogą w nich uczestniczyć: przedstawiciel
poradni psychologiczno – pedagogicznej (na wniosek dyrektora szkoły) lub inne osoby,
jak lekarz, psycholog, pedagog, logopeda czy inny specjalista (na wniosek lub za zgodą
rodzica).
§ 52.
1. Zespół nie rzadziej niż raz w roku dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu
funkcjonowania ucznia i w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu; rodzice ucznia
mogą uczestniczyć w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu oceny, na swój
wniosek mogą otrzymać kopię programu.
§ 53.
1. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się
indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny uwzględniający zalecenia zawarte
w tym orzeczeniu oraz dostosowany do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych.
§ 54.
1. Program terapeutyczno-edukacyjny określa:
1) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania
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do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów,
w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem;
2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia
z uczniami (działania o charakterze rewalidacyjnym, resocjalizacyjnym,
socjoterapeutycznym);
3) formy i metody pracy z uczniami;
4) formy, sposoby i okres udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz
wymiar godzin ustalone przez Dyrektora Gimnazjum zgodnie z zaleceniami zawartymi
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
5) działania wspierające rodziców oraz zakres współdziałania z poradniami psychologicznopedagogicznymi;
6) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia
odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby uczniów, w tym również działania
z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego i sposób realizacji tych działań;
7) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami uczniów w zakresie realizacji
zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
§ 55.
1. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą,
o której mowa w § 44 ust. 1, wychowawca i dyrektor szkoły planują i koordynują udzielanie
uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej, tj. ustalają formy i okres jej udzielania
oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.
§ 56.
1. O ustalonych dla ucznia formach pomocy, okresie udzielania pomocy psychologiczno –
pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane,
dyrektor szkoły niezwłocznie informuje na piśmie rodziców ucznia (prawnych opiekunów).
§ 57.
1. Do zadań psychologa i pedagoga należy:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów,
w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia;
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2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologicznopedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;
4) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów;
5) rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;
6) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
zarówno uczniom, rodzicom jak i nauczycielom;
7) organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznopedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
8) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu
Wychowawczego i Profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców
i wychowawców;
9) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej;
10)

prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad
w zakresie wychowania;

11) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji Programu Wychowawczego
i Profilaktyki;
12) udział w opracowywaniu programów profilaktyki;
13) przewodniczenie Zespołom do spraw Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej;
14) realizacja zadań przypisanych Zespołom;
15) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisanymi.
§ 58.
1. Uczniom, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
ustala się indywidualne nauczanie.
2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych
opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
4. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym.
5. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego
oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danego
oddziału, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.
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6. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania dyrektor może
zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej
kształcenia ogólnego stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków,
w których zajęcia są realizowane.
7. Na podstawie orzeczenia, dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć
indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
8. Tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczania indywidualnego realizowanych bezpośrednio
z uczniem wynosi dla uczniów gimnazjum - od 10 do 12 godzin.
9. Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w ust. 8 realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni.
10. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia
uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego
osobowego rozwoju, dyrektor szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając
zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy
uczestniczenia w życiu szkoły.
§ 59.
1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej
z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:
1) udzielanie pomocy materialnej (obiady refundowane, stypendia szkolne, dofinansowanie
podręczników, stypendium losowe, paczki świąteczne żywnościowe i mikołajkowe,
zbiórka odzieży i przyborów szkolnych, stypendia naukowe);
2) występowania o pomoc do Rady Rodziców, sponsorów i organizacji.
§ 60.
1. W szkole przynajmniej raz w roku prowadzone są pedagogizacje dla rodziców w ramach
zebrań ogólnych z zakresu umiejętności wychowawczych i profilaktyki uzależnień.
§ 61.
1. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły
na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
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ROZDZIAŁ VII
System doradztwa zawodowego.
§ 62.
1. Zadaniem działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa jest systematyczne diagnozowanie
zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu dalszego kształcenia,
a także gromadzenie, aktualizacja, udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
oraz wskazywanie osobom zainteresowanym (uczniom, ich rodzicom, nauczycielom)
rzetelnych informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim, i światowym
na temat:
1) sieci szkół ponadgimnazjalnych,
2) rynku pracy,
3) trendów rozwojowych w sferze zatrudnienia, wykonywanych zawodów,
4) instytucji wspierających poradnictwo zawodowe,
5) programów edukacyjnych Unii Europejskiej,
6) udzielanie indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju uczniom
i ich rodzicom,
7) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących i przygotowujących uczniów
do świadomego planowania kariery,
8) koordynowanie działań informacyjno – doradczych szkoły,
9) wspieranie rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo organizacyjnych,
10) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolne systemy doradztwa
zawodowego: kuratorium oświaty, urzędem pracy, centrum informacji i planowania
kariery zawodowej, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi itp.,
11) systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji nauczycieli w zakresie doradztwa
zawodowego.
2. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia są prowadzone:
1) w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy oddziału,
2) w ramach spotkań z rodzicami,
3) w ramach spotkań z pedagogiem,
4) przez udział w spotkaniach i wyjazdach do szkół ponadginazjalnych.
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ROZDZIAŁ VIII
Organizacja nauczania i wychowania.
§ 63.
Formy pracy dydaktycznej i wychowawczej.
1. Szkoła realizuje cele i zadania statutowe z wykorzystaniem wszystkich dostępnych form pracy
z uczniem, osiągnięć nowoczesnej dydaktyki, uwzględniając tradycje szkoły.
2. Właściwy dobór różnorodnych form pracy jest podstawą wszechstronnego i efektywnego
kształcenia w Zespole Oświatowym Publicznym Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego.
3. Zajęcia w szkole prowadzone są lub mogą być prowadzone:
1) w systemie klasowo lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 minut. Dopuszcza się
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny
tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać
z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;
2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału
na grupy, opisanych w niniejszym statucie;
3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu
edukacyjnego: zajęcia z języków obcych, religii, etyki, przedmiotów zawodowych dla
danych specjalizacji zawodowych, zajęcia fakultatywne, zajęcia wychowania fizycznego,
zajęcia artystyczne, techniczne;
4) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu
edukacyjnego: zajęcia z j. obcego, z wychowania fizycznego, zajęcia artystyczne,
techniczne, z edukacji dla bezpieczeństwa;
5) w toku nauczania indywidualnego;
6) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;
7) w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą;
8) w formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia
wyrównawcze, inne formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
9) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze
wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danego oddziału w cyklu
kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: edukacji dla
bezpieczeństwa, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, wychowania fizycznego (2 godz.)
10) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i oddziałowej; wycieczki
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turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe, obozy
szkoleniowo - wypoczynkowe w okresie ferii letnich;
4. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces
dydaktyczny o inną formę zajęć nie wymienionych w ust. 3.
5. Godziny zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela przeznaczane są na
zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień i umiejętności
uczniów, zajęcia opieki świetlicowej. Przydział godzin następuje w terminie do 20 września
każdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i szkoły z uwzględnieniem
deklaracji nauczycieli.
§ 64.
Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyoddziałowych.
1. Uczniowie oddziałów pierwszych wraz ze świadectwem ukończenia oddziału szóstego
i zaświadczeniem o wynikach sprawdzianu są przyporządkowywani do poziomu nauczania
języka nowożytnego na:
1) poziomie III. 0 – dla początkujących
2) poziomie III. 1 – dla kontynuujących naukę
2. Uczniowie oddziałów pierwszych gimnazjum w pierwszym tygodniu roku szkolnego dokonują
wyboru form realizacji 2 godzin wychowania fizycznego z ofert tych zajęć zaproponowanych
przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i zaopiniowaniu przez Radę
Pedagogiczną i Radę Rodziców i uwzględnieniu bazy sportowej szkoły, możliwości
kadrowych, miejsca zamieszkania uczniów oraz tradycji sportowych szkoły.
3. Zajęcia, o których mowa w ust. 4 mogą być realizowane jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne
lub pozaszkolne w formach:
1) zajęć sportowych;
2) zajęć rekreacyjno-zdrowotnych;
3) zajęć tanecznych;
4) aktywnych form turystyki;
4. Dopuszcza się łączenie dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
w formie zajęć określonych w ust. 5 z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te
zajęcia w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie.
5. Na zajęciach edukacyjnych i z technologii informatycznej dokonuje się podziału na grupy
w oddziałach liczących 24 uczniów i więcej, z tym, że liczba uczniów w grupie nie może
przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.
6. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, w grupach o różnym stopniu
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zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach o różnym stopniu
zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach oddziałowych,
międzyoddziałowych od 10 do 24 uczniów.
Jeżeli w szkole są tylko dwa oddziały tego samego etapu edukacyjnego, zajęcia z języków
obcych oraz przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym mogą
być prowadzone w grupach międzyoddziałowych liczących nie mniej niż 7 osób.
7. Podczas zajęć edukacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa, obejmujących prowadzenie
ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dokonuje się podziału na grupy w oddziale
liczącym więcej niż 30 osób, na czas prowadzenia ćwiczeń.
8. Oddziały liczące mniej niż 30 osób mogą być dzielone na grupy na czas ćwiczeń z zakresu
udzielania pierwszej pomocy za zgodą organu prowadzącego.
9. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących nie więcej niż 26
uczniów .
Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych.
10. Zajęcia wychowania fizycznego we wszystkich oddziałach gimnazjum mogą być prowadzone
oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
11. W szkole może być utworzony oddział integracyjny liczący od 15 do 20 uczniów, w tym od 3
do 5 uczniów niepełnosprawnych.
12. Na wniosek dyrektora szkoły i za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów w oddziale
integracyjnym może być obniżona.
§ 65.
1. Dyrektor szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału na cały okres
kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych w przepisach
prawa.
§ 66.
1. Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) lub życzenie uczniów
pełnoletnich szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 67.
1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z wychowania
do życia w rodzinie, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach
godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdym oddziale, w tym po 5 godzin
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z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.
2. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust. 1, jeżeli jego
rodzice (prawni opiekunowie) zgłaszają dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw
wobec udziału ucznia w zajęciach.
3. Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust. 1, jeżeli zgłosi
dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec swojego udziału w zajęciach.
4. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo
wyższej.
§ 68.
1. Uczeń może być zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy
komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka
po spełnieniu warunków:
1) lekcje wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, drugi język,
z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze
lub ostatnie w danym dniu;
2) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do dyrektora szkoły wraz z dołączoną opinią
o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach wydanej przez lekarza
na czas określony w tej opinii, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują
odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach. Dyrektor na tej
podstawie zwalnia ucznia z zajęć wymienionych w ust.1 pkt. 1;
3) jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych,
informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej
oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze
na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, ma obowiązek uczęszczać na lekcje
tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu
pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.
3. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć
komputerowych lub informatyki na podstawie wydanej przez lekarza opinii o braku
możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony
w tej opinii.
4. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania
fizycznego na podstawie wydanej przez lekarza opinii o ograniczonych możliwościach
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wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń na czas określony w tej opinii.
§ 69.
1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii
poradni, w tym poradni psychologiczno- pedagogicznej lub poradni specjalistycznej,
spełniającej warunki, o których mowa w art. 71 ust. 3 b ustawy o systemie oświaty, zwalnia
ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może
dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
§ 70.
1. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadającymi orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią czytać
lub pisać, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia
do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)
pozytywnie zaopiniowanych przez dyrektora szkoły.
§ 71.
1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie
do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w terminie do 20 sierpnia
danego roku szkolnego, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora
szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego
lub odpowiedniej jego części. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami
(prawnymi opiekunami ucznia).
§ 72.
1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji
administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie
obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą.
§ 73.
1. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu zabezpieczając dostęp uczniom do treści,
które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie
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oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizacją.
§ 74.
Formy współpracy szkoły z rodzicami.
1. Współpraca dyrektora szkoły z rodzicami:
1) zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie Szkoły
m.in. organizacja szkoły, zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi
i opiekuńczymi na zebraniach informacyjnych organizowanych dla rodziców i uczniów
przyjętych do oddziałów I;
2) udział dyrektora szkoły w zebraniach Rady Rodziców informowanie o bieżących
problemach szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy szkoły;
3) przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców oddziałów o wynikach
pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań
z rodzicami;
4) rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich.
2. Współdziałanie w zakresie:
1) doskonalenia organizacji pracy szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego;
2) poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia szkoły;
3) zapewnienia pomocy materialnej uczniom.
3. Wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek dotyczących
pracy szkoły bezpośrednio przez dyrektora lub wicedyrektora:
1) za pośrednictwem Oddziałowych Rad Rodziców;
2) za pośrednictwem Rady Rodziców.
4. Formy współdziałania rodziców i nauczycieli:
1) rozmowy indywidualne i przeprowadzanie ankiet z rodzicami uczniów oddziałów
pierwszych na początku roku szkolnego w celu nawiązania ścisłych kontaktów, poznania
środowiska rodzinnego, zasięgnięcie dokładnych informacji o stanie zdrowia dziecka,
jego możliwościach i problemach;
2) wspólne spotkania wszystkich nauczycieli z rodzicami oddziałów pierwszych
na wrześniowym zebraniu;
3) udział rodziców i nauczycieli w zebraniach ogólnoszkolnych;
4) przeprowadzenie ankiet wśród rodziców na temat ważnych spraw wychowawczych,
dydaktycznych, opiekuńczych i organizacyjnych;
5) zbieranie deklaracji w sprawie nauki religii, etyki oraz wychowania do życia w rodzinie.
5. Spotkania z rodzicami (według harmonogramu opracowanego przez dyrektora szkoły):
67

1) przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych;
2) ustalenie form pomocy;
3) wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w oddziale i szkole;
4) wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji rodziców,
współtworzenie zadań wychowawczych do realizacji w danym oddziale;
5) omawianie czytelnictwa uczniów i innych spraw dotyczących uczniów i szkoły;
6) zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (z okazji rozpoczęcia
roku szkolnego, imprezy oddziałowej, zakończenia roku szkolnego, Dnia Patrona,
pożegnania absolwentów itp.);
7) udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach, biwakach,
imprezach sportowych;
8) zapoznanie z procedurami oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami
usprawiedliwiania nieobecności przez uczniów.
6. Indywidualne kontakty:
1) wizyty wychowawcy w domach uczniów stwarzających problemy wychowawcze,
po wcześniejszym uzgodnieniu z rodzicem (prawnym opiekunem);
2) kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających bardzo słabe
wyniki w nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, przekazywanie
informacji w zeszytach przedmiotowych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów,
kontakty osobiste;
3) udział rodziców w wychowawczych lekcjach otwartych;
4) udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie (za zgodą rodziców) do Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej;
5) obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę po konsultacji
z nauczycielami, o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć
edukacyjnych według warunków określonych w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu.
§ 75.
Indywidualny tok nauki.
1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego
programu nauki zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz. U. Nr 3,
poz. 28) w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok
nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki, realizację indywidualnego
toku nauki - ITN.
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§ 76.
Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki.
1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. W szkole wprowadza się dodatkową dokumentację:
- dziennik zajęć pozalekcyjnych do dokumentowania realizacji godzin wg. art. 42 ust. 2 pkt 2
Karty Nauczyciela prowadzi każdy nauczyciel zatrudniony w szkole.
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ROZDZIAŁ IX
Kompetencje organów kolegialnych szkoły.
§ 77.
1. Organami szkoły są:
1) Dyrektor szkoły – Dyrektor Zespołu Szkół;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski.
§ 78.
1. Każdy z wymienionych organów w § 77. działa zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty.
Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy.
Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.
§ 79.
Dyrektor szkoły
1. 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;
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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.
2. Dyrektor 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.
3. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną,
samorządem uczniowskim, radą rodziców.
4. Dyrektor szkoły może przenieść ucznia do innego gimnazjum za porozumieniem z kuratorium
oświaty.
5. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,
ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje
o działalności szkoły.
6. Dyrektor szkoły może powołać zespół doradczy do realizacji określonych zadań.
7. Skład zespołu doradczego ustala dyrektor szkoły.
8. Przed wprowadzeniem szczegółowych zasad realizacji projektu edukacyjnego dyrektor
gimnazjum zasięga opinii rady pedagogicznej w tej sprawie. W sposób przyjęty w szkole
dyrektor zapoznaje nauczycieli ze swoją propozycją, a następnie uwzględnia zaproponowane
przez nich modyfikacje.
9. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia
o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobach dostosowania warunków lub formy
przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych, nie później niż do 20 listopada roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje
do egzaminu gimnazjalnego.
Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa Ustawa o Systemie
Oświaty i inne przepisy szczegółowe.
§ 80.
Rada Pedagogiczna
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1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji statutowych zadań
szkoły dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w szkole.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania.
5. Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach.
6. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym
okresie, w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów,
po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
7. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
organu prowadzącego szkołę, z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej, na wniosek
co najmniej 1/3 członków rady.
8. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane
przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek członków rady.
9. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
10. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
11. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej
nieobecności na zajęciach;
4) wyrażanie zgody na egzaminy poprawkowe z dwóch obowiązkowych zajęć
edukacyjnych;
5) promowanie do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
6) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
7) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
8) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu
doskonalenia pracy szkoły.
12. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) powierzenie stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata
albo do konkursu nikt się nie zgłosił;
2) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora;
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3) powierzenie stanowiska wicedyrektora lud innego stanowiska kierowniczego w szkole;
4) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych;
5) projekt planu finansowego szkoły;
6) szkolny program nauczania;
7) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
8) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych;
9) Program Wychowawczy i Profilaktyki Szkoły;
10) ustalenia dotyczące dodatkowych dni wolnych od zajęć;
11) propozycje wskazujące formy realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego
do wyboru przez ucznia;
12) zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki;
13) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;
14) dopuszczenie do użytku w szkole programu nauczania ogólnego;
15) Rada pedagogiczna opiniuje zaproponowane przez dyrektora gimnazjum szczegółowe
warunki realizacji projektu edukacyjnego.
13. Rada Pedagogiczna ponadto:
1) przygotowuje projekt statutu szkoły, jak również jego zmiany (nowelizacji)
oraz upoważnia dyrektora do obwieszczania tekstu jednolitego statutu;
2) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;
3) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskiem do organu
prowadzącego;
4) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny
pracy;
5) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły
lub z innych funkcji kierowniczych w szkole;
6) głosuje na wotum nieufności dla dyrektora szkoły;
7) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły;
8) wydaje opinię w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektora szkoły;
9) dokonuje analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia niepełnosprawnego co do przedłużenia
okresu nauki;
10) wnioskuje o powołanie przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub innego zespołu
problemowo-zadaniowego;
14. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności
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co najmniej połowy jej członków.
15. Osoby biorące udział w zebraniach Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania
spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste
uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
16. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których jest mowa w ust. 10,
jeśli są niezgodne z przepisami prawa.
§ 81.
Rada Rodziców
1. W gimnazjum działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców wszystkich uczniów.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych
w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności, który powinien zawierać wewnętrzną
strukturę i tryb pracy rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady.
4. Rada Rodziców może występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu
prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami
dotyczącymi spraw szkoły.
5. Do kompetencji Rady Rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
1) programu wychowawczego i profilaktyki szkoły, obejmującego wszystkie treści
i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym skierowane do uczniów,
realizowanego przez nauczycieli.
§ 82.
1. Rada Rodziców opiniuje:
1) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
2) projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
3) podjęcie w szkole działalności stowarzyszeń lub innych organizacji;
4) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;
5) dopuszczenie do użytku w szkole programu nauczania ogólnego;
6) pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego za okres stażu.
2. Rada Rodziców:
1) deleguje przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko
dyrektora;
2) wnioskuje o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
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3) może wystąpić z wnioskiem o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez
uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
3. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady
Rodziców określa regulamin rady.
§ 83.
Samorząd Uczniowski
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Zasady wyboru i działania
organów samorządu określa regulamin Samorządu Uczniowskiego.
4. Do kompetencji samorządu uczniowskiego należy:
1) uchwalanie regulaminu Samorządu Uczniowskiego;
2) opiniowanie programu wychowawczego i profilaktyki szkoły.
5. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
6. Samorząd może przedstawiać dyrektorowi lub Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie
dotyczące spraw szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.
§ 84.
Zasady współpracy organów szkoły
1. Każdy z wymienionych organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
w granicach swoich kompetencji.
2. Organy szkoły działają na zasadach partnerskich, ściśle współpracując i wymieniając
informacje o podejmowanych działaniach i decyzjach.
3. Istotne problemy szkoły są rozwiązywane we wspólnym działaniu przedstawicieli
poszczególnych organów.
4. Spory powstałe między organami szkoły są rozwiązywane w drodze negocjacji między
stronami.
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ROZDZIAŁ X
Warunki bezpiecznego pobytu ucznia w szkole.
§ 85.
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi
przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren
szkoły sprawują: pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący nauczyciele. Szkoła objęta jest
monitoringiem kamer.
2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych
oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni,
podczas przerw międzylekcyjnych.
3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie
organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie
wycieczek:
1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo
uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również
do niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły o każdym wypadku, mającym
miejsce podczas zajęć;
2) podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczyciele zgodnie
z harmonogramem dyżurów;
3) podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo
uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych –
kierownik wycieczki wraz z opiekunami;
4) w miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie:
informatyki, fizyki, chemii i inne, opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny
za prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin pracowni (stanowiska pracy) i na początku
roku zapoznaje z nim uczniów;
5) budynek szkoły jest monitorowany całodobowo wewnątrz i na zewnątrz (przed drzwiami
wejściowymi i na Orliku);
6) szkoła na stałe współpracuje z policją;
7) uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do szkoły, zgodnie z planem
pracy szkoły;
8) ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor szkoły, wychowawca oddziału
lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – na pisemny lub telefoniczny wniosek
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rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły;
9) w przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić
uczniów z ostatnich;
10) opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe
pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad oddziałem przejmuje inny
pracownik szkoły;
11) w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem,
zawiadamia pielęgniarkę szkolną, szkolnego inspektora bhp oraz dyrektora szkoły;
12) dyrektor szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie
ratunkowe (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący;
13) o wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator
oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny.
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ROZDZIAŁ XI
Organizacja szkoły.
§ 86.
1. Do realizacji zadań statutowych szkoły, szkoła posiada:
1) sale lekcyjne;
2) bibliotekę;
3) pracownię komputerową;
4) salę gimnastyczną;
5) „Orlik” kompleks sportowy;
6) stołówkę szkolną.
§ 87.
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, przerw świątecznych
oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
§ 88.
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacyjny zespołu szkół opracowany przez dyrekcję szkoły na podstawie ramowych
planów nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu
przez organ prowadzący szkołę.
2. Dyrektor szkoły opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły do 30 kwietnia każdego roku
szkolnego, zaś organ prowadzący zatwierdza do 25 maja danego roku.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor, z uwzględnieniem
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający
organizację zajęć edukacyjnych.
§ 89.
1. Dyrektor szkoły opracowuje plan WDN – Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.
2. W celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń WDN dyrektor szkoły powołuje szkolnego
lidera WDN.
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§ 90.
1. Dyrektor szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących ilości uczniów
odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest tworzony
z uwzględnieniem tych przepisów.
§ 91.
Działalność innowacyjna i eksperymentalna.
1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia
eksperymentalne.
2. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna
po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, oraz opinii Rady
Rodziców.
3. Innowacje i eksperymenty mogą być prowadzone po spełnienie wszystkich wymogów
Kuratora i jego akceptacji.
§ 92.
Biblioteka szkolna.
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,
zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela,
popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.
2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice i inni pracownicy szkoły.
3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:
a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów;
b) korzystanie ze zbiorów w czytelni;
c) prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów (w grupach bądź
oddziałach).
4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych
i po ich zakończeniu.
5. Pracownicy biblioteki pracują w oparciu o plan pracy biblioteki.
6. Biblioteka, stosując właściwe metody i środki, pełni funkcje:
a) kształcąco - wychowawczą poprzez:
 rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,
 przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,
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 kształcenie kultury czytelniczej,
 wdrażanie do poszanowania książki,
 udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;
b) opiekuńczo - wychowawczą poprzez:
 współdziałanie z nauczycielami,
 wspieranie działań mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych,
 otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,
 pomoc uczniom w nauce.
c) kulturalno - rekreacyjną poprzez:
 uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.
7. Wypożyczanie zbiorów zostaje odpowiednio skrócone w czasie przeprowadzania skontrum.
8. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły.
9. Działalność biblioteki może być dotowana przez radę rodziców i innych ofiarodawców.
10. Biblioteką szkolną kieruje nauczyciel bibliotekarz.
11. Zadania poszczególnych pracowników są ujęte w przydziale czynności i w planie pracy
biblioteki.
12. Pracownicy biblioteki odpowiadają za stan i wykorzysta nie zbiorów biblioteki.
13. Zasady korzystania z biblioteki określa regulamin biblioteki szkolnej.
Zadania nauczyciela – bibliotekarza
1. Zadania nauczyciela – bibliotekarza zgodnie z potrzebami szkoły obejmują
w szczególności:
a) umożliwianie uczniom poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji
z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią komputerową;
b) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie
i pogłębianie u nich nawyku czytania i uczenia się;
c) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;
d) udostępnianie zbiorów w wypożyczalni, czytelni oraz wybranych pozycji do pracowni,
klas, świetlicy;
e) udzielanie porad w doborze lektury zależnie od potrzeb oraz zainteresowań;
f) prowadzenie rozmów z uczniami na temat przeczytanych książek i na inne tematy;
g) prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej;
h) współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji
i kół zainteresowań w celu rozwijania kultury czytelniczej uczniów;
i) troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu;
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j) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami szkoły i prowadzenie ich selekcji;
k) prowadzenie ewidencji zbiorów;
l) opracowywanie zbiorów (klasyfikacja, katalogowanie, opracowanie techniczne,
konserwacja);
m) gromadzenie, wypożyczanie, udostępnianie uczniom podręczników, materiałów
edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych;
n) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej;
o) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej, półrocznej i rocznej;
p) planowanie pracy, składanie sprawozdań z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa
w szkole;
q) doskonalenie warsztatu swojej pracy.
Zasady współpracy biblioteki szkolnej
1. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi
bibliotekami obejmują:
a) z uczniami:
 rozwijanie kultury czytelniczej uczniów,
 przygotowanie ich do samokształcenia,
 stały kontakt biblioteki z łącznikami klasowymi,
 indywidualne rozmowy z czytelnikami;
b) z nauczycielami:
 indywidualne kontakty,
 sporządzenie zestawień statystycznych czytelnictwa uczniów dla nauczycieli,
 spotkania w bibliotece z nauczycielami różnych przedmiotów,
 spotkania w ramach prac zespołów przedmiotowych;
c) z rodzicami:
 współpraca z radą rodziców w zakresie finansowania zakupu książek do biblioteki,
 przekazywanie informacji o pracy biblioteki za pośrednictwem wychowawców,
 pomoc rodziców w realizacji zadań bibliotecznych,
 indywidualne rozmowy z rodzicami, dotyczące wyborów czytelniczych ich dzieci;
d) z bibliotekami:
 organizowanie wspólnych spotkań w celu wymiany doświadczeń,
 prowadzenie międzyszkolnych konkursów czytelniczych,
 spotkania, odczyty, konferencje metodyczne, szkolenia.
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§ 93.
Zespoły pracujące w szkole i zasady ich pracy.
1. W szkole działają między innymi następujące zespoły nauczycielskie: wychowawczy,
przedmiotowe, problemowo-zadaniowe, zespół d.s. pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
2. Wszystkie zebrania zespołów są protokołowane.
3. Plany działań wszystkich zespołów powinny być opracowane do końca września, a dokumenty
przekazane dyrektorowi szkoły.
§ 94.
Wicedyrektor.
1. Stanowisko wicedyrektora szkoły i inne stanowiska kierownicze, w przypadkach
uzasadnionych potrzebami organizacyjnymi szkoły, tworzy dyrektor szkoły, za zgodą organu
prowadzącego.
2. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz organu prowadzącego,
dyrektor szkoły powołuje osobę na stanowisko wicedyrektora lub inne kierownicze.
§ 95.
1. W szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym
jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia
i organizacje, o których mowa w § 79 ust.1 pkt. 10, wyraża dyrektor szkoły po uprzednim
uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców
i Rady Pedagogicznej.
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ROZDZIAŁ XII
Zasady rekrutacji
§ 96.
Przyjęcie ucznia do szkoły
1. O przyjęcie do oddziału I gimnazjum mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej,
w pierwszej kolejności zamieszkujący w obwodzie Gimnazjum.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydaci zamieszkali poza obwodem gimnazjum mogą być
przyjęci do oddziału pierwszego po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
3. W postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły brane są
pod uwagę kryteria zamieszczone w regulaminie rekrutacji.
§ 97.
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do oddziału I gimnazjum dyrektor powołuje szkolną
komisję rekrutacyjną.
2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji oraz określa zadania członków komisji.
§ 98.
1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych;
3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
2. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
lub informację o liczbie wolnych miejsc.
3. Listy, o których mowa w ust. 2, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie
w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów
uszeregowane w kolejności alfabetycznej.
4. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji
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rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
5. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata
lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4.
6. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
7. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa
w ust. 14 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
§ 99.
1. Do szkoły mogą być przyjęci absolwenci szkoły podstawowej, którzy przystąpili do egzaminu
kończącego szkołę podstawową w późniejszym terminie, w przypadku, gdy szkoła dysponuje
jeszcze wolnymi miejscami.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego,
w tym terminy składania dokumentów, określa kurator oświaty.
§ 100.
Przyjęcie ucznia do oddziału programowo wyższego
1. Do oddziału programowo wyższego przyjmuje się ucznia na podstawie:
1) świadectwa oddziału programowo niższego;
2) arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł;
3) informacji o otrzymanych ocenach w trakcie roku szkolnego i potwierdzonych
przez szkołę, którą uczeń opuścił oraz opinii wychowawcy;
4) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
5) zaświadczenia OKE o wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki
w szkole podstawowej.
2. Dyrektor ustala egzaminy klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych
w szkolnym planie nauczania, do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych
z wychowania fizycznego.
3. Różnice programowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w oddziale szkoły,
do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli
prowadzących dane zajęcia w tym oddziale.`
4. O przyjęciu ucznia do oddziału programowo wyższego decyduje dyrektor szkoły.
5. Jeżeli uczeń w szkole, z której przechodzi, uczył się jako przedmiotu obowiązkowego języka
obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w oddziale szkoły, do której
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uczeń przechodzi, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie w innym
oddziale lub grupie w tej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się
w szkole, z której przechodzi, uczeń jest obowiązany:
1) uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale szkoły, do której
przechodzi, wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku
szkolnego albo
2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się
w szkole, z której przechodzi, albo
3) uczęszczać do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego
uczył się w szkole, z której przechodzi.
6. Ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego jako przedmiotu
obowiązkowego, egzaminuje i ocenia nauczyciel języka obcego z tej samej szkoły lub innej
wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku, gdy dyrektor nie może zapewnić
nauczyciela danego języka, przez dyrektora innej szkoły.
7. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako
przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin
klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego języka obcego nowożytnego, wyznaczony
przez dyrektora szkoły, a w przypadku braku nauczyciela danego języka obcego nowożytnego
- nauczyciel zatrudniony w innej szkole wyznaczony przez dyrektora tej szkoły.
§ 101.
Przyjęcie ucznia do szkoły z innych szkół
1. W przypadku przejścia ucznia do Gimnazjum w Kąkolewnicy z innej szkoły publicznej
lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu albo ze szkoły
niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej, o przyjęciu ucznia decyduje
dyrektor szkoły.
2. Uczeń przechodzący ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły
publicznej jest przyjmowany do odpowiedniego oddziału po dokonaniu oceny zakresu
kształcenia zrealizowanego w szkole, do której uczeń uczęszczał, na podstawie kopii arkusza
ocen ucznia, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, do której uczeń
uczęszczał, lub na podstawie zaświadczenia o przebiegu nauczania ucznia.
3. W przypadku przejścia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach
szkoły publicznej do Gimnazjum w Kąkolewnicy można przeprowadzić egzamin
klasyfikacyjny zgodnie z przepisami zawartymi w § 23 statutu szkoły.
4. Uczeń przechodzący do Gimnazjum w Kąkolewnicy ze szkoły niepublicznej nieposiadającej
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uprawnień szkoły publicznej jest przyjmowany do odpowiedniego oddziału po zdaniu
egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych zgodnie z przepisami zawartymi w § 23
statutu szkoły.
§ 102.
Przyjęcie ucznia do szkoły z zagranicy
1. Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do Gimnazjum w Kąkolewnicy z urzędu
na podstawie dokumentów, jeśli jego miejsce zamieszkania znajduje się w obwodzie tego
gimnazjum. W innym przypadku – przyjęcie następuje, gdy szkoła dysponuje wolnymi
miejscami.
2.

Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia ucznia przybywającego z zagranicy to:
1) świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument stwierdzający ukończenie szkoły za granicą
lub ukończenie kolejnego etapu edukacji lub
2) świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument wydany przez szkołę za granicą,
potwierdzający uczęszczanie ucznia przybywającego z zagranicy do szkoły za granicą
i wskazujący oddział lub etap edukacji, który ten uczeń ukończył w szkole za granicą,
oraz dokument potwierdzający sumę lat nauki szkolnej tego ucznia lub pisemne
oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej tego ucznia, złożone przez jego rodzica,
jeżeli ustalenie sumy lat nauki szkolnej nie jest możliwe na podstawie świadectwa,
zaświadczenia lub innego dokumentu.

3. Dla ucznia przybywającego z zagranicy, który nie zna języka polskiego albo zna go na
poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, organ prowadzący szkołę organizuje
dodatkową, bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych
z języka polskiego (nie niższym niż dwie godziny lekcyjne tygodniowo).
4. Uczniowi przybywającemu z zagranicy, któremu nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
z danego przedmiotu stwierdził konieczność uzupełnienia różnic programowych z tego
przedmiotu, organ prowadzący szkołę organizuje w szkole dodatkowe zajęcia wyrównawcze
z tego przedmiotu (w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo).
5. Tygodniowy rozkład dodatkowych zajęć wyrównawczych ustala, w porozumieniu z organem
prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły. Łączny wymiar godzin zajęć lekcyjnych, nie może być
wyższy niż pięć godzin lekcyjnych tygodniowo.
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ROZDZIAŁ XIII
Uczniowie szkoły
§ 103.
1. Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami
człowieka i dziecka.
§ 104.
1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice
rasy, płci, religii, poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości, pochodzenia
społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne.
§ 105.
1. Każdy uczeń gimnazjum ma prawo do:
1) wiedzy o przysługujących mu prawach;
2) jawnej i umotywowanej oceny;
3) informacji o zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zgodnie
z ustaleniami WO;
4) informacji o przewidywanych ocenach śródrocznych lub rocznych zgodnie z WO;
5) informacji o zasadach oceniania zachowania oraz o możliwościach odwołania się
od ustalonego stopnia zgodnie z zapisami w WO;
6) znajomości wymagań programowych z poszczególnych przedmiotów, zakresem
wymagań na poszczególne oceny, znajomości przedmiotowych systemów oceniania
oraz metod i form nauczania;
7) znajomości tygodniowego rozkładu zajęć;
8) zapoznania się z treścią Statutu szkoły w części dotyczącej uczniów;
9) indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;
10) zwracania się do dyrekcji, wychowawcy oddziału i nauczycieli w sprawach osobistych
oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
11) życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
12) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl
obowiązujących regulaminów;
13) maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzonego w szkole;
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14) korzystania z doradztwa pedagogiczno-psychologicznego i zawodowego;
15) korzystania z pomocy koleżeńskiej lub pomocy nauczyciela przedmiotu;
16) rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów, w tym udział w olimpiadach, konkursach
i zawodach sportowych zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
17) uczeń zdolny po spełnieniu określonych warunków ma prawo do indywidualnego toku
nauki;
18) realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę;
19) indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych
przepisach;
20) indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;
21) swobody wyrażania myśli, przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych jeśli nie narusza tym dobra innych osób
i wyraża swoje opinie na zajęciach jedynie za przyzwoleniem nauczyciela;
22) wolności wyznania i religii;
23) uczęszczania na lekcje religii, a dla osób, które nie chcą w nich uczestniczyć, możliwe jest
organizowanie lekcji etyki;
24) poszanowanie swojej godności;
25) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej;
26) ochrony życia prywatnego i rodzinnego;
27) bezpiecznych warunków pobytu w szkole;
28) korzystania z opieki medycznej na terenie szkoły;
29) higienicznych warunków nauki;
30) odpoczynku podczas przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii;
31) korzystania z pomocy materialnej;
32) korzystania z pomocy stypendialnej ale w przypadku otrzymania funduszy na ten cel;
33) do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego, z pracy przy komputerze
na zajęciach informatyki i drugiego języka po spełnianiu warunków:
a) lekcje wychowania fizycznego, informatyki, drugi język z których uczeń ma być
zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu;
b) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do dyrektora szkoły, w którym wyraźnie
zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności
na zajęciach;
c) uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy
komputerze na zajęciach informatyki ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego
przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu
pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi,
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d) uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego (zwolnienie
lekarskie nie krótsze niż pół roku), informatyki, drugiego języka po otrzymaniu
decyzji dyrektora szkoły;
34) organizowania imprez kulturalno - rozrywkowych, różnych form zajęć pozalekcyjnych
w ramach działalności Samorządu Uczniowskiego i innych organizacji działających
na terenie szkoły;
35) korzystania z wszelkich imprez i uroczystości organizowanych na terenie szkoły lub poza
szkołą w formach przez nią organizowanych;
36) być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu Uczniowskiego;
37) obrony swoich praw.
2. W przypadku naruszenia któregokolwiek z przysługujących praw uczeń może
odwołać się w następującej kolejności do:
1) Wychowawcy oddziału;
2) Dyrektora szkoły;
3) Rady Rodziców;
4) Kuratora Oświaty;
5) Rzecznika Praw Ucznia.
§ 106.
1. W ostatnim tygodniu nauki (dotyczy uczniów oddziałów trzecich i tych którzy zmieniają
szkołę) uczeń ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą.
Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa.
§ 107.
1. Uczeń zagrożony uzależnieniem ma obowiązek na wniosek psychologa lub pedagoga
uczestniczyć w zajęciach profilaktyczno-terapeutycznych.
§ 108.
1. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest pogłębianie swojej wiedzy poprzez systematyczną
naukę.
§ 109.
1. Każdy uczeń gimnazjum ma obowiązek:
1) przestrzegać prawa szkolnego, a w szczególności postanowień zawartych w Statucie
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Szkoły;
2) dbać o honor i tradycje gimnazjum, szanować symbole religijne, narodowe i szkolne;
3) godnego kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;
4) chronić zdrowie, życie własne i innych osób, nie ulegać szkodliwym nałogom, nie palić
tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających;
5) stworzyć atmosferę wzajemnej życzliwości;
6) uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć i aktywnie w nich uczestniczyć
oraz punktualnie na nie przybywać;
7) systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych, uczestnictwa w obowiązkowych
i wybranych przez siebie zajęciach;
8) pomimo spóźnienia, uczeń zobowiązany jest przybyć do sali, w której odbywają się
zajęcia;
9) doskonalić umiejętności i wiadomości zdobyte w szkole drogą samokształcenia
zobowiązany jest do systematycznego przygotowywania się do zajęć, odrabiania prac
domowych;
10) w czasie zajęć lekcyjnych zobowiązany jest do zachowania należytej uwagi, nie wolno
mu rozmawiać z innymi uczniami;
11) usprawiedliwienia nieobecności na najbliższej godzinie wychowawczej; jednak nie
później niż tydzień od zakończenia tej nieobecności (w formie pisemnego oświadczenia
rodzica lub zwolnienia lekarskiego);
12) w dni nauki szkolnej nosić strój skromny godny ucznia gimnazjum;
13) nosić strój galowy na uroczystości o charakterze szkolnym i państwowym, składający się
z białej koszuli i ciemnych spodni dla chłopców oraz białej bluzki koszulowej i ciemnej
spódnicy dla dziewcząt, strój galowy obowiązuje uczniów również podczas egzaminów;
14) podporządkować się zaleceniom nauczycieli, zarządzeniom dyrektora szkoły i ustaleniom
Samorządu Uczniowskiego, związanym z zakazem używania telefonów komórkowych
oraz innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły;
15) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły, ludziom
starszym, gościom, kolegom i koleżankom poprzez społecznie akceptowane formy,
zabronione są wszelkie formy działań agresywnych, zabronione jest używanie wulgarnych
słów, zwrotów a nawet gestów;
16) troszczyć się o wspólne dobro, ład, porządek i estetykę w szkole;
17) zmieniać obuwie zgodnie z obowiązującym regulaminem szkoły;
18) na wychowanie fizyczne nosić strój sportowy (biała koszulka, spodenki lub spodnie
dresowe oraz obuwie sportowe);
19) uczestniczyć w imprezach, uroczystościach środowiskowych szkolnych i oddziałowych,
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udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;
20) dbać o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym szatni szkolnej;
21) pomagać kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe
z przyczyn od nich niezależnych;
22) przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej
fryzury, która musi być skromna (nie wolno malować włosów, wycinać
ekstrawaganckich wzorów);
23) posiadać aktualne wyniki okresowych badań lekarskich wykonanych według
harmonogramu badań.
§ 110.
Uczniom nie wolno:
1. Przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym
działaniu.
2. Wnosić na teren szkoły papierosów, alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym
działaniu.
3. Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu.
4. Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć.
5. Wychodzić na teren miejscowości po wyjściu z autobusu lub oczekując na odwóz (dotyczy
młodzieży dowożonej szkolnymi środkami transportu).
6. Wychodzić na jezdnię oczekując na autobus.
7. Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych.
8. Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody
zainteresowanych;
9. Używać podczas zajęć i na terenie szkoły telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych
informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły.
10. Zapraszać obcych do szkoły.
11. Nie wolno dojeżdżać do szkoły rowerem lub motorowerem bez pisemnej zgody rodzica,
którą należy złożyć do wychowawcy na początku roku szkolnego lub bezpośrednio po decyzji
rodzica o korzystaniu przez dziecko ze wspomnianego środka transportu.
§ 111.
1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone
w szkole.
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2. W przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne naprawy.
Gdy naprawa jest niemożliwa (zbyt duże zniszczenia), zniszczone dobro materialne musi być
odkupione.
3. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.
§ 112.
1. Wszyscy uczniowie naszej szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor szkoły.
§ 113.
Nagradzanie uczniów.
1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:
1) najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania;
2) szczególnie wyróżniające się zachowanie;
3) 100% frekwencję;
4) wybitne osiągnięcia w konkursach szkolnych, pozaszkolnych i olimpiadach
przedmiotowych;
5) osiągnięcia sportowe i artystyczne;
6) wzorową działalność na rzecz oddziału lub szkoły;
7) udział w życiu szkoły – pracę w Samorządzie Uczniowskim i innych organizacjach
szkolnych;
8) reprezentowanie szkoły na zewnątrz – poczet sztandarowy, zawody sportowe,
występy artystyczne.
2. Nagrody przyznaje dyrektor na ustny lub pisemny wniosek nauczyciela,
wychowawcy, opiekuna organizacji szkolnej, rady rodziców lub innego pracownika
szkoły.
3. Rodzaje nagród:
1) pochwała ustna lub pisemna wychowawcy oddziału i opiekuna organizacji uczniowskiej;
2) pochwała ustna lub pisemna Dyrektora Szkoły wobec uczniów oddziału;
3) pochwała ustna lub pisemna Dyrektora Szkoły na apelu wobec uczniów całej szkoły;
4) ,,Dzień bez pytania” w przypadku 100% frekwencji w poprzednim miesiącu
lub w akcji Samorządu Uczniowskiego ,, Szczęśliwy numerek”;
5) publikacja osiągnięć ucznia na stronie internetowej szkoły i w prasie;
6) za średnią ocen 4,75 i wyżej oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie – nagroda
książkowa, list pochwalny dla rodziców, wpis do ,,Złotej Księgi Szkoły’’;
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7) za najwyższą średnią w szkole – statuetka, list gratulacyjny dla rodziców;
8) za tytuł laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez
Lubelskiego Kuratora Oświaty – statuetka, wpis do ,,Złotej Księgi Szkoły’’;
9) za 100% frekwencję – nagroda książkowa;
10) za najwyższy przyrost średniej w oddziale – dyplom, nagroda książkowa;
11) za najwyższy przyrost średniej w szkole – nagroda książkowa;
12) za najwyższe wyniki z egzaminu gimnazjalnego – pierwsze trzy miejsca
(uśredniony wynik egzaminu) – nagroda książkowa;
13) za tytuł ,,Najlepszego Sportowca i Najlepszą Sportsmenkę Szkoły” - puchary;
14) za osiągnięcia sportowe – medale, dyplomy;
15) za tytuł laureata lub finalisty w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej – statuetka;
16) za udział w konkursach PCK i Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia –
nagroda książkowa;
17) za udział w konkursach szkolnych – dyplom, medal, nagroda książkowa lub rzeczowa;
18) za udział w życiu szkoły – SU, poczet sztandarowy – nagroda książkowa;
19) za reprezentowanie szkoły na zewnątrz – medale, nagroda książkowa lub rzeczowa.
4. Ustalenia dodatkowe:
1) wychowawca lub dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
może postanowić o przyznaniu uczniowi nagrody w innej formie;
2) informacja o przyznaniu nagrody odnotowana zostaje w protokole posiedzeń Rady
Pedagogicznej.
§ 114.
System kar
1. W przypadku udowodnienia winy uczeń może otrzymać kary za:
1) nieprzestrzeganie zapisów statutu;
2) nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach;
3) posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających;
4) zastraszanie, wymuszanie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia;
5) wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności szkolnej;
6) do udowodnienia winy uczniowi można wykorzystać monitoring ze szkolnych kamer.
2. Rodzaje kar:
1) upomnienie wychowawcy oddziału;
2) nagana wychowawcy;
3) upomnienie dyrektora szkoły;
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4) nagana dyrektora szkoły udzielona wobec społeczności uczniowskiej;
5) nietypowanie ucznia do udziału w konkursach i imprezach organizowanych przez szkołę
do momentu zniesienia kary przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy;
6) nietypowanie do reprezentowania Szkoły do momentu zniesienia kary przez dyrektora
na wniosek wychowawcy;
7) zakaz udziału w wycieczce oddziałowej lub innych zajęciach wyjazdowych (w zależności
od stopnia przewinienia od 1 do 6 miesięcy);
8) przeniesienie do równoległego oddziału;
9) skreślenie z listy uczniów lub przeniesienie do innej szkoły (dyrektor w porozumieniu
z kuratorem oświaty).
Decyzję w sprawie wymierzenia kar (w zależności od wagi czynu) podejmuje wychowawca,
zespół wychowawców, dyrektor, rada pedagogiczna.
§ 115.
1. Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy ucznia, rodzaj
i stopień naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia,
dotychczasowy stosunek ucznia do ciążących na nim obowiązków, zachowanie się po
popełnieniu przewinienia oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma zrealizować.
§ 116.
1. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.
§ 117.
1. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.
§ 118.
1. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.
2. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w § 114 ust. 2
pkt.1 - 2:
1) wysłuchania dokonuje wychowawca oddziału;
2) udzielenie upomnienia lub nagany odnotowuje w dzienniku lekcyjnym;
3) z czynności wysłuchania sporządza się notatkę, którą podpisują: rodzic lub opiekun
prawny, uczeń oraz wychowawca.
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3. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w § 114 ust. 2
pkt. 3 – 9:
1) wysłuchania dokonuje dyrektor szkoły;
2) czynności wysłuchania przeprowadza się w obecności wychowawcy;
3) z czynności wysłuchania sporządza się notatkę, którą podpisują: dyrektor szkoły, rodzic
lub opiekun prawny, uczeń oraz wychowawca.
§ 119.
1. Rodzicom lub opiekunowi prawnemu ukaranego przysługuje prawo wniesienia odwołania.
2. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty sporządzenia notatki.
3. Odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia się
bez rozpatrzenia.
4. Odwołanie wnosi się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy.
5. Odwołanie rozpatruje komisja w składzie: przewodniczący zespołu wychowawców,
wychowawca, psycholog lub pedagog szkolny, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego
w terminie do 14 dni od dnia wniesienia odwołania.
6. Decyzja komisji jest ostateczna.
§ 120.
1. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby od 1 miesiąca do 1 roku.
2. O zawieszeniu wykonaniu kary rozstrzyga podmiot, który jej udzielił na wniosek
wychowawcy, pedagoga, psychologa lub Samorządu Uczniowskiego.
3. Wykonanie zawieszonej kary można zarządzić, jeżeli ukarany w okresie próby dopuścił się
przewinienia określonego w § 114 ust. 1.
§ 121.
Szczegółowe zasady karnego przeniesienia ucznia do innej szkoły.
1. Rada Pedagogiczna szkoły może podjąć uchwałę o rozpoczęciu procedury karnego
przeniesienia do innej szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje
Kurator Oświaty.
2. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do wnioskowania o przeniesienie do innej szkoły.
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ROZDZIAŁ XIV
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
§ 122.
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.
2. Zakres czynności pracowników administracji i obsługi określa dyrektor szkoły.
3. Zasady zatrudniania pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
4. Nauczyciele zatrudnieni w szkole posiadają kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
§ 123.
1. Nauczyciele prowadzą prace dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz są odpowiedzialni
za jakość i wyniki tej pracy.
2. Nauczyciele w swych działaniach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych kierują się
dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem
godności osobistej uczniów. Odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.
3. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:
1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów zgodnie z przepisami
BHP oraz innymi uregulowaniami;
2) odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;
3) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;
4) bezstronne i obiektywne ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz sprawiedliwe
traktowanie wszystkich uczniów;
5) pomoc uczniom w przezwyciężaniu ich niepowodzeń szkolnych w oparciu rozeznanie
potrzeb ucznia;
6) dbałość o pomoce dydaktyczne i powierzony sprzęt, organizowanie warsztatu pracy;
7) podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i doskonalenie umiejętności dydaktycznych.
§ 124.
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest
w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania oraz jego
modyfikowanie w razie potrzeby.
2. Dyrektor szkoły może powołać zespoły problemowo-zadaniowe do wykonywania konkretnych
zadań związanych z realizacją planu pracy szkoły.
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3. Zadania zespołów określa regulamin rady pedagogicznej.
§ 125.
1. W celu realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych dyrektor gimnazjum powołuje
wychowawców oddziałów.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest,
aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku
uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych gimnazjum.
§ 126.
1. W Gimnazjum obowiązuje Regulamin Pracy, ustalony przez dyrektora szkoły
w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w placówce.
2. Każdy pracownik szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych
w Regulaminie Pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy pracownik szkoły potwierdza
własnoręcznym podpisem.
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ROZDZIAŁ XIV
Zarządzanie szkołą
§ 127.
1. Nauczyciel prowadzący przedmiot wybiera podręcznik spośród zatwierdzonych przez MEN.
2. MEN określa warunki zwalniania z obowiązku zdawania egzaminu gimnazjalnego.
3. Dyrektor jest osobą odpowiedzialną za właściwą organizację i przebieg egzaminu
gimnazjalnego.
4. Podczas nieobecności dyrektora szkoły jego obowiązki przejmuje zastępca lub inny nauczyciel
tej szkoły, wyznaczony przez organ prowadzący.
5. W przypadku uchwał niezgodnych z prawem uchylenie ich przysługuje również kuratorowi.

ROZDZIAŁ XVI
Postanowienia końcowe.
§ 128.
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 129.
1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi rejestr
wszystkich pieczęci.
Pieczęć okrągła duża: Zespół Oświatowy Publiczne Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego
w Kąkolewnicy;
Pieczęć okrągła mała: Zespół Oświatowy Publiczne Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego
w Kąkolewnicy;
Pieczęć podłużna: Zespół Oświatowy Publiczne Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego
w Kąkolewnicy, ul. Szkolna 4.
§ 130.
Ceremoniał szkolny.
1. Zespół Oświatowy Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
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w Kąkolewnicy ma własny sztandar, patrona – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i logo.
2. Na ceremoniał wewnątrzszkolny składają się:
1) formy celebracji sztandaru;
2) obchody Dnia Patrona – wrzesień;
3) ślubowanie uczniów oddziałów pierwszych;
4) pożegnanie absolwentów;
5) stałe uroczystości wpisane w harmonogram pracy szkoły;
6) dekoracja budynku szkoły flagami państwowymi.
3. Sztandar szkoły – jego prawa strona zawiera napis: Publiczne Gimnazjum w Kąkolewnicy
im. K. K. Baczyńskiego okalający wizerunek godła państwowego; a lewa strona: wizerunek
głowy patrona na rozłożonej księdze, otoczony wieńcem laurowym zakończonym u góry
symbolem krzyża, z napisem u dołu na biało – czerwonej wstędze ,,Kochać znaczy tworzyć”
oraz pióro zakończone połową serca.
Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie,
transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji poszanowania i właściwych postaw.
Sztandar jest przechowywany w gablocie na korytarzu szkolnym (parter).
Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gabinecie dyrektora szkoły.
4. W skład pocztu sztandarowego i flagowego wchodzą uczniowie o nienagannej postawie
i godni tego zaszczytu.
Skład pocztu sztandarowego:
- chorąży – jeden uczeń,
- asysta – dwie uczennice.
Skład pocztu flagowego:
- jeden uczeń,
- dwie uczennice.
Uczniowie do pocztu sztandarowego i flagowego wybierani są z oddziału programowo
najwyższego. Kadencja pocztu trwa jeden rok – począwszy od przejęcia sztandaru i ślubowania
w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą
być odwołani ze składu pocztu sztandarowego, w takim wypadku należy dokonać kolejnego
wyboru.
5. Insygnia pocztu sztandarowego to:
-

biało – czerwone szarfy założone przez prawe ramię,

-

białe rękawiczki.

Uczniowie do pocztu sztandarowego i flagowego muszą być ubrani odświętnie: uczeń – ciemny
garnitur, biała koszula; uczennice – czarna spódnica w kolanko lub ¾, biała, koszulowa bluzka.
6. Sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany na komendę osoby prowadzącej uroczystość.
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Wszyscy uczniowie i zaproszeni goście przyjmują postawę zasadniczą i wzrokiem śledzą
sztandar.
7. Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną. Wraz z opiekunem i dyrektorem szkoły
bierze udział w następujących uroczystościach szkolnych i środowiskowych:
- rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
- ślubowania oddziałów pierwszych,
- uroczystości ku czci Patrona,
- inne uroczystości o charakterze patriotycznym określone w rocznym planie pracy szkoły.
8. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego
zakończenia roku szkolnego oddziałów trzecich. Najpierw występuje poczet sztandarowy
ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład pocztu i ustawia się przodem do bocznych
płaszczyzn sztandaru. Głos zabiera chorąży pocztu sztandarowego, który mówi:
Przekazuję wam sztandar gimnazjum.
Niech będzie on dla was symbolem najwyższych wartości,
Jakimi powinien kierować się w życiu każdy Polak – Człowiek i Patriota.
Strzeżcie go przez wasze szkolne lata
I przekazujcie kolejnym rocznikom.
Chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:
W imieniu młodzieży naszego gimnazjum
Przyjmuję ten najwyższy symbol
I obiecuję, że nie splamimy jego imienia.
9. Dzień Patrona obchodzony jest na przełomie września i października połączony
ze ślubowaniem oddziałów I.
10. Ślubowanie Samorządu Uczniowskiego. Na uroczystym apelu nowo wybrani
przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego składają ślubowanie. Wszyscy zgromadzeni stoją
na baczność. Do sztandaru podchodzą przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Trzymają
uniesioną do góry prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami i powtarzają za opiekunem
Samorządu Uczniowskiego słowa przysięgi:
My, Samorząd Uczniowski
Publicznego Gimnazjum imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kąkolewnicy,
ślubujemy:


z godnością i zaangażowaniem pełnić powierzone nam funkcje;



stać na straży honoru i dobrego imienia naszej szkoły;



reprezentować młodzież gimnazjalną w szkole i poza nią;



pomagać uczniom w rozwiązywaniu ich problemów;



służyć radą i pomocą koleżankom i kolegom;
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wspierać nauczycieli w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Ślubujemy!
11. Ślubowanie uczniów oddziałów pierwszych odbywa się w postawie zasadniczej.
Przedstawiciele oddziałów pierwszych podchodzą do sztandaru, na komendę „do ślubowania”
wyciągają w stronę sztandaru dwa palce prawej ręki. Każdy pierwszoklasista trzyma
uniesioną do góry (na wysokości oczu) prawą rękę z wyciągniętymi jak do salutowania
dwoma palcami i powtarza za przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego słowa przysięgi:
My, uczniowie oddziału I
Publicznego Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Kąkolewnicy,
Ślubujemy:


systematycznie uczęszczać do szkoły;



czynić postępy w nauce na miarę własnych możliwości;



pracować nad kształtowaniem pozytywnych cech charakteru;



budować stosunki koleżeństwa i przyjaźni;



z szacunkiem traktować nauczycieli i pracowników szkoły;



pomagać Radzie Pedagogicznej w rozwiązywaniu uczniowskich problemów;



godnie reprezentować szkołę na zewnątrz, tworząc jej historię i tradycję.
Ślubujemy!

12. Pożegnanie absolwentów. Na uroczystym apelu kończącym rok szkolny wszyscy absolwenci
składają ślubowanie. Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność. Do sztandaru podchodzą
przedstawiciele oddziałów trzecich. Absolwenci trzymają uniesioną do góry prawą rękę
z wyciągniętymi dwoma palcami i powtarzają za opiekunem Samorządu Uczniowskiego słowa
przysięgi:
Ślubujemy Ci szkoło
strzec wiernie twego honoru,
a dalszą nauką i pracą
rozsławiać twoje imię.
Ślubujemy ci szkoło!
13. Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi z okazji:
1) Dnia Patrona Szkoły;
2) świąt państwowych i kościelnych;
3) rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.
Uroczystość rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego rozpoczyna się wprowadzeniem
sztandaru i odśpiewaniem hymnu państwowego. Podczas grania i śpiewania „Mazurka
Dąbrowskiego” uczniowie przyjmują postawę zasadniczą, chorąży salutuje sztandarem.
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§ 131.
1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: pracowników, uczniów
i nauczycieli.
Statut uchwalony przez Radę Pedagogiczną Uchwałą Nr 5/2015 z dnia 29 maja 2015 roku.
Uchyla się Statut Szkoły uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 29 listopada 2010 roku.
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