
 

 

 

STATUT  

GIMNAZJUM  NR 132 

Z  ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI  
w Warszawie 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

 

1. Gimnazjum nr 132 z siedzibą Warszawie przy ulicy Dzieci Warszawy 42, zwane dalej 

„gimnazjum”, jest szkołą publiczną . 

2. Organem prowadzącym gimnazjum jest Urząd miasta stołecznego Warszawy – Dzielnica 

Ursus. 

3. Szkoła została utworzona uchwałą nr 26/VIII/99 Rady Gminy Warszawa Ursus z dnia 12 

marca 1999r. w sprawie utworzenia i organizacji publicznego Gimnazjum nr 2  

w Warszawie – Ursusie oraz określenia jego obwodu szkolnego. 

4. Uchwałą Nr VII/145/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 marca 2007 w sprawie zmiany 

siedziby Gimnazjum nr 132 w Warszawie, ul. Konińska 2, z dniem pierwszego września 

2007 r. akt założycielski otrzymał brzmienie: Gimnazjum nr 132 w Warszawie, ul. Dzieci 

Warszawy 42. 

5. Uchwałą Nr XXIX/930/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 r w sprawie 

zmiany nazwy Gimnazjum nr 132 w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42, z dniem            

1 września 2008 r. otrzymuje nazwę: 

 

Gimnazjum nr 132 z  Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie 

 ul. Dzieci Warszawy 42. 

 

6. Szkoła używa pieczęci o brzmieniu: 

Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi  

ul. Dzieci Warszawy 42 

02 –495 Warszawa 

oraz pieczęci z godłem Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

7. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. 

8. Szkoła ma prawo do używania herbu i barw miasta stołecznego Warszawy oraz symboli 

Dzielnicy  Ursus. 

9. Nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. 

10. Szkole na wniosek jej organów może być nadane imię. Nadanie imienia następuje 

uchwałą Rady   miasta stołecznego Warszawy w  sposób uroczysty. 

11. Szkoła jest jednostką budżetową. 
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§ 2.  

 

 

Szkoła działa na podstawie  aktu o jej utworzeniu oraz: 

1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o  systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. nr 67, poz. 329 

z późniejszymi zmianami), 

2. Ustawy z dnia 8 stycznia 1999r. o przepisach wprowadzających reformę ustroju 

szkolnego (Dz. U. nr 12 z 1999r. poz. 96), 

3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. nr  56 z 1997r., poz. 357 

z późniejszymi zmianami), 

4. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona 20 listopada 1989r., ratyfikowana przez 

Rzeczpospolitą Polską 7 lipca 1991r. 

5. Rozporządzenie MENiS z dnia 31stycznia 2002r. w sprawie ramowych statutów szkół 

publicznych (Dz. U. Z 2001r. Nr 61, poz. 624) 

6. Niniejszego statutu. 

 

§ 3. 

 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentuję zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 

 

 

Rozdział II 

 

Cele i zadania szkoły 

 

§ 4. 

 

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

wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności: 

1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia i życia 

we współczesnym świecie.  

2. Przygotowuje do wypełniania obowiązków obywatelskich w oparciu o zasady demokracji 

i tolerancji. 

3. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad 

respektujących chrześcijański system wartości poprzez: 

a) realizowanie Programu Wychowawczego  i Profilaktyki,  ustalonych przez organy 

szkoły; 

b)  diagnozowanie zachowań uczniów, 

4. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz w miarę posiadanych 

warunków finansowych. 
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§ 5. 

 

Umożliwiając realizację obowiązku szkolnego, szkoła: 

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania w trzyletnim 

cyklu kształcenia, 

2) przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim rejonie w oparciu o zasadę powszechnej 

dostępności nauki, 

3) zatrudnia nauczycieli i innych pracowników posiadających kwalifikacje  określone 

w odrębnych przepisach, 

4) realizuje: 

   ustalone przez Ministra, właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, 

 ramowy plan nauczania, 

 programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, 

5) opracowuje wewnątrzszkolny System Oceniania, 

6) realizuje własny Program Wychowawczy i Profilaktyki, 

7) zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną, 

8) rozpoczyna i kończy zajęcia dydaktyczne z uwzględnieniem przerw i ferii, zgodnie 

z przepisami dotyczącymi organizacji roku szkolnego. 

 

 

 

§ 6. 

 

Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w  szkole ze względu na czas pracy ich 

rodziców(prawnych opiekunów) lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki, 

gimnazjum może zorganizować świetlicę. 

 

 

§ 7. 

 

Opieka i zajęcia dodatkowe prowadzone są na podstawie diagnozy dokonanej przez 

nauczycieli wśród wychowanków i ich rodziców (prawnych opiekunów). 

 

 

§ 8. 

 

Szkoła realizuje określone cele i zadania w szczególności poprzez: 

1.  Atrakcyjny i nowatorski sposób nauczania, 

2.  Sumienną pracę wychowawców, 

3.  Wnikliwą pracę pedagoga szkolnego, 

4.  Prowadzenie biblioteki i czytelni szkolnej, 

5.  Zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów, 
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6. Organizowanie: 

a) obowiązkowych zajęć lekcyjnych, 

b) dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

c) nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych, 

d) zajęć wyrównawczych wspomagających uczniów mających trudności w nauce,  

e) zajęć korekcyjno- kompensacyjnych 

f) okolicznościowych uroczystości związanych z wydarzeniami patriotycznymi i tradycją 

szkoły, 

g) imprez podtrzymujących tradycję regionu i kraju o charakterze kulturalnym 

i rozrywkowym, 

h) wycieczek przedmiotowych i turystyczno – krajoznawczych, 

i) lekcji i zajęć w muzeach, instytucjach naukowo – badawczych, ośrodkach kultury 

i innych związanych swoim działaniem z tematyką zajęć, 

j) wspieranie działalności SU na terenie szkoły 

7. Respektowanie zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, tj. dostosowanie treści, 

metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych ucznia, 

8. Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym i przewlekle chorym indywidualnego toku 

nauczania w szkole lub w domu ucznia (zgodnie z obowiązującymi przepisami), 

9.Umożliwianie uczniom szczególnie uzdolnionym realizowania indywidualnych programów 

nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym terminie za zgodą rodziców (prawnych 

opiekunów) na pisemny wniosek, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, 

10.Udzielania uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) pomocy materialnej 

i psychologiczno – pedagogicznej.  

 

 

§ 8a. 

 

Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada następującą bazę: 

1. 14 sal dydaktycznych, 

2. salę gimnastyczną wraz zapleczem, 

3. 2 pracownie komputerowe, ( z oprogramowaniem zabezpieczającym dostęp 

uczniów do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju) 

4. pomieszczenie biblioteczne z czytelnią multimedialną, 

5. boiska sportowe, 

6. gabinety dyrektora i ewentualnie wicedyrektora, 

7. sekretariat, 

8. pomieszczenie do korzystania z posiłków, 

9. archiwum 
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Rozdział III 
 

Organizacja pracy gimnazjum 

 

 

§ 9. 

 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw 

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

szkolnego. 

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

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora w terminie do 30 kwietnia 

każdego roku. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza do dnia 30 maja każdego roku 

Organ Prowadzący. 

 

 

§ 10. 

 

Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. Liczba uczniów w oddziale w zasadzie nie 

powinna być większa niż 26 uczniów. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego 

roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych przewidzianych planem 

nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy lub programem 

autorskim, dopuszczonym do użytku szkolnego. Przy podziale na oddziały decyduje liczba 

uczniów z obwodu ustalonego dla gimnazjum, o ile nie zostały przyjęte odrębne 

porozumienia w powyższej sprawie. 

 

§10a 

1. Nauczyciel wybiera program nauczania oraz podręcznik spośród programów                        

i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego i następnie przedstawia radzie 

pedagogicznej. Dyrektor szkoły,   po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do 

użytku w szkole w drodze uchwały programy nauczania i szkolny zestaw podręczników. 

2. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca informacje               

o szkolnym zestawie podręczników, które mają obowiązywać od początku nowego roku 

szkolnego. 

§ 11. 

 

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora gimnazjum na 

podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy. 
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§ 12. 

 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone 

w systemie klasowo – lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny 

lekcyjnej (nie dłuższy niż jedna godzina zegarowa), zachowując ogólny, tygodniowy czas 

pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania. 

 

 

 

§ 13. 

 

1. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych 

warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu 

w sprawie ramowych planów nauczania. 

 

2. Oddział należy dzielić na grupy w nauczaniu: 

a) języków obcych (grupa nie może liczyć mniej niż 12 uczniów i nie więcej niż 24), 

b) wychowania fizycznego (grupa nie może liczyć mniej niż 12 uczniów i nie więcej niż 

26), 

c) informatyki (powyżej 24 uczniów), 

d) podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej                

30 uczniów, 

e) w klasach integracyjnych bez względu na liczebność klasy – zgodnie z podpunktami; 

a,b,c. punktu 2. 

 

 

§ 14. 

 

Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: wyrównawczych, 

specjalistycznych, nauczania języków obcych, elementów informatyki, kół zainteresowań, 

które mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych 

lub międzyoddziałowych. 

 

 

§ 15. 

 

1. Dla uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową i nie rokują ukończenia gimnazjum 

w normalnym trybie, można w gimnazjum organizować klasy przysposabiające do pracy 

zawodowej. 

2. Klasę organizuje dyrektor  szkoły za zgodą organu prowadzącego w oparciu o odrębne 

przepisy. 
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3. Dyrektor gimnazjum kieruje ucznia do klasy, o której mowa w ust. 1, na podstawie 

uchwały Rady Pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami 

ucznia, uwzględniając wyniki sprawdzianu osiągnięć edukacyjnych ucznia, opinię 

lekarską, opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, zgodę  rodziców (prawnych 

opiekunów) ucznia. 
 

 

 

 

 

Rozdział IV 

Organy szkoły 

 

§ 16. 

 

Organami szkoły są: 

1. Dyrektor Gimnazjum, 

2. Rada Pedagogiczna, 

3. Rada Szkoły, 

4. Rada Rodziców, 

5. Samorząd Uczniowski. 

Zasady współpracy organów szkoły określone są w kompetencjach poszczególnych 

organów. 

 

 

 

§ 17. 

 

Dyrektor gimnazjum: 

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą gimnazjum, 

2) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

3) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców, 

4) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, 

5) przedstawia radzie pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające  

ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,                            

6) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym, 

niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny, 

7) powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje go po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej, 

8) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi 

przepisami, 

9) przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom gimnazjum, 
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10) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły             

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych 

pracowników szkoły, 

11) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez 

radę szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, finansowymi,  

12) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom             

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

13) opracowuje arkusz organizacyjny, 

14) zatwierdza programy nauczania zgodnie z obowiązującymi procedurami, 

15) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego, 

16) dba o powierzone mienie, 

17) wydaje polecenia służbowe, 

18) dokonuje oceny pracy nauczycieli, 

19) realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy – Karta Nauczyciela, 

20) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie 

zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzania egzaminu 

klasyfikacyjnego, 

21) reprezentuje gimnazjum na zewnątrz, 

22) współpracuje z Radą Szkoły, Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i  Samorządem 

Uczniowskim, 

23) rozstrzyga sprawy sporne i konflikty między organami, 

24) przestrzega postanowień statutu w sprawie nagród i kar stosowanych wobec uczniów, 

25) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków 

określonych odrębnymi przepisami, 

26) prowadzi dokumentację pedagogiczną, 

27) pełni inne obowiązki i posiada uprawnienia przewidziane dla kierowników zakładu 

pracy. 

 

 

 

§ 18. 

 

1. Rada Pedagogiczna: 

a) zatwierdza plany pracy szkoły po zasięgnięciu opinii Rady   szkoły, 

b) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, 

po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę szkoły, 

c) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów, 

d) podejmuje uchwały w sprawie kierowania ucznia do klas przysposabiających 

do zawodu, 

e) ustala zasady doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

f) występuje  z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie 

z funkcji dyrektora lub wicedyrektora, 

g) deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora, 

opiniuje: 

h)  tygodniowy plan zajęć, 
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i) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

j)  projekt planu finansowego, 

k)  propozycje dyrektora gimnazjum w sprawach przydziału stałych prac i zajęć, 

l) opracowuje Wewnątrzszkolny System Oceniania. 

2. Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 132 w Warszawie jest kolegialnym organem szkoły 

w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum. 

Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są 

protokołowane. 

4. Uchwały podejmowane są  zwykłą większością głosów w obecności co najmniej            

1/2 członków Rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw będących 

przedmiotem posiedzeń Rady. Uchwały powinny mieć formę aktu prawnego. 

 

§ 19. 

 

1. W szkole może działać Rada Szkoły utworzona dla zapewnienia możliwości uzgadniania 

stanowisk i współdecydowania o najważniejszych sprawach szkoły 

z nauczycielami, rodzicami i uczniami. Rada uczestniczy w rozwiązywaniu wewnętrznych 

spraw szkoły, a w szczególności: 

a) uchwala Statut Szkoły i jego zmiany, 

b) inicjuje i współorganizuje działania zmierzające do ulepszenia działalności szkoły 

i warunków jej pracy, 

c) przedstawia wnioski i opiniuje plan finansowy szkoły, 

d) może występować do Kuratora  Oświaty w Warszawie  z wnioskami o zbadanie 

i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela; wnioski 

te mają charakter wiążący, 

e) opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

f) deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na Dyrektora 

gimnazjum. 

2. W posiedzeniach Rady Szkoły mogą brać udział z głosem doradczym: 

a) Dyrektor gimnazjum, 

b) inne osoby za zgodą lub na wniosek Rady. 

3. Rada Szkoły składa się w równych liczbach z przedstawicieli Rady Pedagogicznej, Rady 

Rodziców i Samorządu Uczniowskiego – razem 15 osób. 

4. Kadencja Rady trwa 3 lata. 

5. Wybory do Rady Szkoły odbywają się według następujących zasad: 

a) swoich przedstawicieli wybierają: 

 uczniowie spośród uczniów, 

 rodzice spośród rodziców, 

 nauczyciele spośród nauczycieli, 

b) wybory odbywają się według zasad równości, tajności i bezpośredniości. 

6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Szkoły może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. 

7. Zasady i tryb działania Rady Szkoły określa jej Regulamin. 

8. Regulamin opracowuje i zatwierdza Rada Szkoły. 
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§ 20. 

 

1. Rada Rodziców: 

a) występuje do Rady Pedagogicznej i dyrektora gimnazjum z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, 

b) uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną  Program wychowawczy i program 

profilaktyki szkoły, 

c) udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu, 

d) działa na rzecz stałej poprawy bazy i warunków materialnych szkoły, 

e) pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły, 

f) współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku, 

g) opiniuje program poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, 

2. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej Regulamin, który ustala 

między innymi:  

a) kadencję, tryb powoływania  i odwoływania Rady Rodziców, 

b) organy Rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji, 

c) tryb podejmowania uchwał, 

d) zasady wydatkowania funduszy. 

Rada Rodziców uchwala Regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny 

ze Statutem Szkoły. 

 

§ 21. 

Samorząd Uczniowski; 

1. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa Regulamin uchwalony przez 

ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

Organy samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów. 

2. Samorząd Uczniowski przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz  dyrektorowi gimnazjum 

wnioski i opinie w zakresie praw ucznia, takich jak: 

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

wymaganiami, 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

c) prawo do organizacji  życia szkolnego, 

d) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 

w porozumieniu z dyrektorem, 

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 

3. Samorząd Uczniowski opracowuje Regulamin swojej działalności i przedstawia go 

do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej. 

4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 
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§ 22. 

Zasady rozwiązywania konfliktów: 

1. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje 

uchwały, o ile są zgodne z prawem oświatowym. Wstrzymuje wykonanie uchwał 

sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący oraz organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. Rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady, jeżeli 

w Regulaminie je pominięto. Reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba  

o jej autorytet. Bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami gimnazjum, tj. Radą 

Szkoły, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. Przyjmuje wnioski i bada skargi 

dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem 

w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem i rodzicem. Dba o przestrzeganie 

postanowień zawartych w Statucie Gimnazjum. W swej działalności kieruje się zasadą 

partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz 

dobra publicznego. W związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom 

szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy gimnazjum i nie służy rozwojowi 

jego wychowanków. Jeżeli uchwała Rady Szkoły i Rady Rodziców jest sprzeczna 

z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie 

określonym w Regulaminie Rady uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej 

przedmiotem uchwały. W przypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, dyrektor 

gimnazjum przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu. 

2. W sprawach spornych ustala się, co następuje: 

a) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego za 

pośrednictwem przewodniczącego klasowego, 

b) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem – 

opiekunem, przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz 

z przedstawicielem Samorządu rozstrzyga sporne kwestie, 

c) sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora (wicedyrektora), którego decyzje 

są ostateczne. 

 

§ 23.  

 

1. W gimnazjum dopuszcza się możliwość utworzenia stanowiska wicedyrektora. 

2. Zgodę na utworzenie stanowiska wicedyrektora wyraża organ prowadzący. 

3. Do zadań wicedyrektora należy: 

a) zastępowanie dyrektora w przypadku jego nieobecności, 

b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami edukacji wyznaczonych 

przez dyrektora szkoły, 

c) przygotowywanie projektów oceny pracy nauczycieli edukacji, nad którymi sprawuje 

nadzór, 

d) wnioskowanie do dyrektora w sprawach nagród, wyróżnień i kar dla tych nauczycieli, 

których bezpośrednio nadzoruje, 

e) prowadzenie księgi ewidencji uczniów oraz  kontrolowanie przez nich obowiązku 

szkolnego, 
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f) opracowywanie materiałów analitycznych oraz oceniających kształcenie  

i wychowanie, 

g) stwarzanie możliwości awansu zawodowego nauczycielom, 

h) nadzorowanie planów rozwoju zawodowego nauczycieli ubiegających się o awans 

zawodowy 

i) wnioskowanie w sprawie dodatku motywacyjnego, nagród, odznaczeń dla nauczycieli 

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organizacji związkowej o ile istnieje na 

terenie szkoły, 

j) opracowanie tygodniowego rozkładu  zajęć, 

k) organizowanie  zastępstw za nieobecnych nauczycieli, 

l) prowadzenie księgi zastępstw i wykazu godzin ponadwymiarowych i zastępczych, 

ł)    zatwierdzanie karty wycieczek szkolnych, 

m) wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez dyrektora gimnazjum. 

 

 

Rozdział V 

 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

 

§ 24. 

 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1, 

określają odrębne przepisy. 

3. W szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi: 

a) woźnego, 

b) dozorcy, 

c) kucharki i pomocy kuchennej, 

d) inne, stosownie do potrzeb, za zgodą organu prowadzącego. 

Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor. 

Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę. 

4. Obsługę finansową zapewnia organ prowadzący. Dla sprawnego zarządzania placówką 

tworzy się stanowisko sekretarza szkoły i kierownika administracyjno – gospodarczego, 

dla których zakres czynności opracowuje dyrektor. 

 

§ 25. 

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą, jest 

odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych 

jego opiece uczniów. 

2. Wspiera każdego ucznia w jego rozwoju. 

3. Kształci i wychowuje młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego 

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

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras                                        

i światopoglądów. 

5. Dąży do pełni własnego rozwoju osobowego. 

6. Do obowiązków nauczyciela należy: 

a) systematyczne kontrolowanie miejsca  prowadzenia zajęć pod względem 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

b) uczestniczenie w szkoleniach  w zakresie bhp organizowanych przez zakład pracy, 

przestrzeganie zapisów statutowych, 

c) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie, 

d) zgłaszanie zauważonych wad i usterek  do kierownika gospodarczego, 

e) bezwzględne egzekwowanie przestrzegania regulaminów w pracowniach 

o zwiększonym ryzyku wypadkowości, 

f) w sali gimnastycznej i na boisku używanie tylko sprawnego sprzętu, 

g) organizowanie wycieczek i imprez szkolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

h) kontrolowanie na każdej lekcji obecności uczniów i sprawowanie nad nimi opieki 

podczas trwania zajęć, 

i) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem, również za 

zastępowanego nauczyciela, 

j) realizowanie programu wychowawczego szkoły, 

k) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych 

form oddziaływań w  ramach zajęć pozalekcyjnych, 

l) stosowanie indywidualizacji nauczania, 

 ł)  udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

m) informowanie na bieżąco rodziców, wychowawcy klasy, dyrektora i rady 

pedagogicznej o wynikach dydaktyczno- wychowawczych uczniów, 

n) życzliwe traktowanie uczniów z poszanowaniem ich godności osobistej, 

o) przygotowanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych, dbanie o poprawność 

językową uczniów, 

p) stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami, 

r)   podnoszenie i aktualizowanie wiedzy oraz umiejętności pedagogicznych, 

s)   służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, 

t)   wzbogacanie warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt, 

u)   aktywne uczestniczenie w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej, 

w)  stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania, 

x)   prawidłowe prowadzenie dokumentacji, 

y) przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i ochronie informacji 

niejawnych, 

z) realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły. 

7. Prawa nauczyciela: 

1) decydowanie w sprawie wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do 

użytku szkolnego, metod nauczania i środków dydaktycznych. 

2) decydowanie o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej uczniów prowadzonej przez 

siebie edukacji. 

3) współdecydowanie o ocenie zachowania uczniów. 
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4) wnioskowanie w sprawie nagród i  wyróżnień dla uczniów. 

5) stosowanie wobec uczniów kar zgodnie ze statutem szkoły. 

6) podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. 

7) ubiegania się o kolejne stopnie awansu zawodowego. 

 

§ 26. 

 

1. Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele grupy 

przedmiotów pokrewnych i wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły przedmiotowe lub 

grupy zadaniowe. 

2. Pracą zespołu lub grupy kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły na 

wniosek zespołu (grupy).  

3. Do zadań zespołu należy m.in.: 

a)  współdziałanie w  realizacji programów, 

b) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, 

c) stymulowanie rozwoju uczniów, 

d) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania, 

e) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

 

§ 27. 

 

Nauczyciele prowadzący zajęcia w danej klasie tworzą zespół, którego zadaniem jest        

w szczególności: 

- współrealizowanie zadań zawartych w planie oddziaływań wychowawczych, 

- konsultowanie się  w sprawach  dotyczących metod pracy z zespołem klasowym lub 

z poszczególnymi uczniami.  

 

 

§ 28. 

 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, 

uczących  w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by 

wychowawca opiekował się tymi sami uczniami przez cały okres nauczania 

w gimnazjum. 

3. Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej. Wychowawca pełni swoja funkcję w stosunku do powierzonej mu 

klasy/oddziału do chwili ukończenia przez uczniów tej klasy gimnazjum, chyba że Rada 

Rodziców złoży wniosek do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel 

wniesie stosowną prośbę o zmianę. 
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§ 29. 

 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami szkoły, 

a w szczególności: 

a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,  

b) przygotowanie ucznia do życia w zespole klasowym, w rodzinie i społeczeństwie, 

c) kształtowanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez ucznia. 

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, winien: 

a) zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków, 

b) opracować wspólnie z rodzicami i uczniami plan oddziaływania wychowawczego 

spójny z Programem Wychowawczym i Profilaktyki.  

c) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu 

koordynacji oddziaływań wychowawczych, 

d) współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów 

wychowawczych, 

e) współpracować z pedagogiem szkolnym i właściwą Poradnią Psychologiczno – 

Pedagogiczną, strażą miejską, policją oraz szkolnym koordynatorem do spraw 

bezpieczeństwa. 

f) śledzić postępy w nauce  swoich wychowanków, 

g) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia, 

h) zwalniać z zajęć tylko na wyraźną pisemną prośbę rodziców, 

i) udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itp., 

j) utrzymywać stały kontakt z rodzicami  i opiekunami w sprawach postępu w nauce 

i zachowaniu ucznia, 

k) na trzy tygodnie przed semestralnym (końcoworocznym) klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych 

opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach semestralnych (końcoworocznych), 

l) uczestniczyć w zebraniach z rodzicami. 

3. W szczególnych sytuacjach wychowawca może zwolnić wszystkich uczniów z zajęć po 

wcześniejszym powiadomieniu rodziców. 

4. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno – 

wychowawczej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa szkolne, teczki osiągnięć 

uczniów).Efekty pracy z klasą przedstawia radzie pedagogicznej i rodzicom po każdym 

semestrze. 

5. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej 

i metodycznej ze strony Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz pedagoga 

szkolnego. 
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§ 30. 

 

Szkoła zatrudnia nauczycieli na specjalistycznych stanowiskach pracy – pedagoga szkolnego, 

bibliotekarzy. 

 

§ 31. 

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, 

zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2. Biblioteka zajmuje dwa pomieszczenia, z których jedno przeznaczone jest na gromadzenie 

i przechowywanie księgozbioru, drugie zaś umożliwia uczniom i nauczycielom 

korzystanie z księgozbioru podręcznego, ze zbiorów audiowizualnych, oraz prowadzenie 

edukacji czytelniczo – medialnej. 

3. Z biblioteki mogą korzystać: 

a) uczniowie – na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym, 

b) nauczyciele i pracownicy szkoły na podstawie dowodu osobistego, 

c) rodzice (prawni opiekunowie) – na podstawie karty czytelnika dziecka lub 

dowodu osobistego 

d) inne osoby w wyjątkowych przypadkach na podstawie dowodu osobistego. 

4. Budżet szkoły zapewnia bibliotece środki na prowadzenie działalności, a Rada Rodziców 

może uzupełniać go w miarę swoich możliwości finansowych. 

5. Biblioteką szkolną kieruje nauczyciel bibliotekarz zatrudniony przez dyrektora szkoły. 

 

6. Do zadań bibliotekarza należy: 

a) opracowanie projektu Regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni, 

b) prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego, 

c) określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności 

biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach, 

d) organizowanie konkursów czytelniczych, 

e) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa, 

f) prowadzenie działalności informacyjnej i czytelniczej, 

g) gromadzenie zbiorów – zgodnie z zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, w oparciu 

o analizę obowiązujących w szkole programów nauczania, oferty rynkowej                  

i możliwościami finansowymi szkoły, 

h) ewidencja i opracowanie zbiorów- zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

i) konserwacja i selekcja księgozbioru, 

j) prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy biblioteki, 

k) sporządzanie rocznych planów pracy 

l) przedstawienie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa                           

w poszczególnych klasach, 

ł) udział w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły poprzez współpracę 

z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami uczniów, bibliotekami, 

innymi instytucjami pozaszkolnymi, 

m) prowadzenie zajęć w ramach edukacji czytelniczej i medialnej, 
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n) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji         

z różnych źródeł oraz posługiwania się technologią informacyjną. 

 

 

§ 32. 

 

Gimnazjum zatrudnia pedagoga do organizacji opieki i pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla uczniów. 

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana na wniosek rodziców (prawnych 

opiekunów) ucznia, wychowawcy lub innego nauczyciela. 

2. Celem pomocy i opieki psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniom jest 

wspomaganie ich rozwoju i efektywności uczenia się w szczególności poprzez: 

- wyrównywanie deficytów rozwojowych, 

- stymulowanie rozwoju emocjonalnego i społecznego, 

- wyrównanie braków w opanowaniu programu nauczania, 

- eliminowanie przyczyn i przejawów trudności szkolnych oraz zaburzeń zachowania. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być organizowana w formie indywidualnej 

lub grupowej: 

- zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

- spotkań terapeutycznych, 

- zajęć korekcyjno – kompensacyjnych. 

4.  Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą prowadzić nauczyciele, 

psycholodzy lub pedagodzy posiadający odpowiednie przygotowanie. 

5. Do zadań pedagoga szkolnego należy: 

- dbanie o realizację obowiązku szkolnego, 

- udzielanie uczniom pomocy w rozwiązywaniu problemów szkolnych, 

- udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie trudności 

w wychowywaniu własnych dzieci, 

- kierowanie uczniów na badania psychologiczno – pedagogiczne, koordynowanie 

tych badań, 

- rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności 

w realizacji procesu dydaktyczno -  wychowawczego, 

- udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniem 

sprawiającym trudności wychowawcze, 

- organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania mikrodefektów i zaburzeń 

rozwojowych, 

- wnioskowanie o objęcie uczniów różnymi formami pomocy materialnej, 

- współpraca z organizacjami i instytucjami wspomagającymi szkołę, w tym z Sądem 

Rodzinnym i Nieletnich, policją, strażą miejską. 

- organizowanie szkoleń Rady Rodziców, uczniów, Rady Pedagogicznej, mających na 

celu eliminację istniejących zagrożeń patologicznych, 

- koordynowanie prac w zakresie orientacji zawodowej (prelekcje, pogadanki, 

indywidualne porady dla uczniów i rodziców), 

- czuwanie nad przestrzeganiem praw dziecka. 
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6. W celu realizacji swoich zadań pedagog szkolny wraz z wychowawcą klasy przeprowadza 

w koniecznych przypadkach wywiady środowiskowe. 

7. Pedagog szkolny pełni funkcję koordynatora ds. bezpieczeństwa Do zadań koordynatora 

należy: 

                       - integrowanie działań nauczycieli, uczniów i rodziców skierowanych na 

poprawę bezpieczeństwa  w szkole, 

                - organizowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi szkołę              

w zakresie bezpieczeństwa, 

               - koordynowanie działań wszystkich podmiotów w zakresie realizowania 

programu wychowawczego i profilaktyki, 

                 - przeciwdziałanie przemocy w szkole. 

 

8. godziny pracy oraz szczegółowy wykaz obowiązków pedagoga szkolnego określa 

dyrektor szkoły. 

9. Do zadań psychologa należy podejmowanie działań na rzecz uczniów, rodziców                         

i nauczycieli, a w szczególności: 

- prowadzenie badań diagnostycznych w zespołach klasowych i poszczególnych uczniów, 

- diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu podjęcia właściwej terapii 

psychologicznej, 

- minimalizowanie skutków deficytów rozwojowych i zapobieganie zaburzeniom 

zachowania uczniów przez prowadzenie działań profilaktycznych wśród uczniów, 

rodziców i nauczycieli, 

- inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym                       

i pozaszkolnym, 

-prowadzenie doradztwa psychologicznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli 

 10. Psycholog zatrudniony w szkole swoje zadania realizuje we współpracy z: 

       a) dyrektorem, radą pedagogiczną, zespołem wychowawczym, wychowawcą,  

                            rodzicami, pielęgniarką i innymi organami szkoły, 

b) poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi oraz 

właściwymi instytucjami pozaszkolnymi. 

11.Psycholog, terapeuta, reedukator, rehabilitant mogą być zatrudnieni w szkole                     

w uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego. 

 

 

 

Rozdział VI 
 

Zasady i warunki zapewniające bezpieczeństwo uczniów 

 

 

§ 33. 

 

Gimnazjum realizuje statutowe cele zapewniające uczniom odpowiednie warunki 

bezpieczeństwa i higieny oraz promocję zdrowia, a w szczególności: 

1. zapewnia zgodnie z przepisami bhp i p poż. bezpieczne wyposażenie szkoły i otoczenia, 
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2. sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, 

nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, 

3. organizuje szkolenia bhp dla pracowników, 

4. przeprowadza przeglądy stanu technicznego obiektu, 

5. stwarza możliwość korzystania ze stołówki i bufetu znajdujących się na terenie szkoły, 

6. organizuje dofinansowanie wyżywienia w szkole, 

7. współorganizuje wypoczynek wakacyjny uczniów, 

8. prowadzi zajęcia  z zakresu promocji zdrowia. 

 

 

§ 34. 

 

 Korzystanie z pomieszczeń i wyposażenia szkoły. 

 

1. Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. 

2. Przed  zajęciami, jak też po ich zakończeniu, uczniowie korzystają z szatni. W szatni 

pełnione są dyżury nauczycielskie i uczniowskie- ustalone przez Samorząd Uczniowski. 

3.  Do pracowni, sali lekcyjnej uczniowie wchodzą pod opieką nauczyciela. 

4. Zachowanie uczniów w salach lekcyjnych określają odrębne przepisy i regulaminy 

poszczególnych pracowni. 

5. Po zakończonych zajęciach sala lekcyjna musi zostać uporządkowana – odpowiada 

gospodarz klasy. 

6. Korzystanie z sali gimnastycznej możliwe jest tylko w obecności nauczyciela. 

7. Podczas poruszania się po schodach i korytarzach uczniów obowiązuje ustalony kierunek 

ruchu. 

8. Uczniów obowiązuje poszanowanie mienia szkolnego (za ewentualne zniszczenia 

odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice uczniów). 

9. Zasady korzystania z biblioteki i czytelni określa odrębny regulamin. 

 

§ 35. 

 

Dyżury nauczycieli 

1. Wychowawcy klas są zobowiązani do informowania swoich uczniów o wszelkich 

nieobecnościach nauczycieli, zastępstwach i zwolnieniach. 

2. Po skończonych zajęciach w danej sali nauczyciel zobowiązany jest dopilnować, aby 

uczniowie pozostawili po sobie ład i porządek. 
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3. W przypadku prowadzenia ostatniej lekcji w klasie nauczyciel ma obowiązek 

sprowadzenia uczniów do szatni. 

4. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów w czasie wszystkich przerw 

międzylekcyjnych oraz na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. 

5. Dyżury nauczycieli odbywają się wg odrębnego planu dyżurów opracowanego przez 

członków Rady Pedagogicznej (znajdującego się w pokoju nauczycielskim ). 

6. Sale lekcyjne otwarte są jedynie w czasie zajęć ( przebywanie uczniów w czasie przerw 

bez nauczyciela jest zabronione). 

7. Wszystkie konflikty, incydenty zaistniałe w czasie przerw rozwiązuje lub zgłasza  

do wychowawcy lub dyrektora nauczyciel pełniący dyżur. 

8. Nauczyciele, którzy zastępują innych, wypełniają tę powinność łącznie z  przypadającym 

dyżurem. 

 

§ 36. 

Zajęcia pozalekcyjne 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne sprawuje opiekę nad uczniami 

od momentu rozpoczęcia do czasu ich zakończenia na terenie szkoły. 

2. Na udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych poza terenem szkoły rodzice 

(prawni opiekunowie) wyrażają pisemną zgodę. 

3. Przy wyjściu, jeśli grupa nie korzysta z publicznych środków transportu, opiekę 

zapewnia przynajmniej jeden nauczyciel dla grupy 30 uczniów. 

4. Jeśli grupa korzysta z publicznych środków transportu, opiekę klasie zapewnia 

przynajmniej dwóch nauczycieli. 

5. W czasie wyjść, wyjazdów poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły np. wycieczki 

turystyczno krajoznawcze, „zielone szkoły” obowiązują zasady: 

a) w przypadku dużych grup – jeden opiekun nauczyciel na każdą 15-osobową 

grupę uczniów, 

b) w przypadku jednej grupy (do 15 osób) dwóch opiekunów nauczycieli, 

c) udział w imprezie turystyki kwalifikowanej- jeden nauczyciel sprawuje opiekę 

nad 10 uczniami, jeżeli przepisy szczególne danej dziedziny turystyki nie stanowią 

inaczej. 
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§ 37. 

Zasady  organizowania  wycieczek  szkolnych 

 

Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może  być organizowana w ramach zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych. Służyć powinna w szczególności: 

1) poznawaniu kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury  

i historii, 

2) poszerzaniu wiedzy z różnych dziedzin życia  społecznego, gospodarczego i kulturalnego, 

3) wspomaganiu rodziny i szkoły w procesie wychowania, 

4) upowszechnianiu wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz  

umiejętności korzystania z zasobów przyrody. 

 

§ 38. 

 

Formy działalności w zakresie  krajoznawstwa i turystyki: 

1) wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu 

uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub 

przedmiotów pokrewnych, 

2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od  uczestników 

przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, 

3) imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania. 

 

 

§ 39 

 

Kierownikiem wycieczki jest nauczyciel, który posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu 

kierowników wycieczek szkolnych. 

Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki należy: 

1) opracowanie z udziałem uczestników szczegółowego programu i harmonogramu oraz 

wypełnienie karty wycieczki lub  imprezy, 

2) opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników, 

3) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub 

imprezy oraz sprawowanie nadzoru w  tym zakresie, 

4) zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich  

przestrzegania, 
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5) określenie zadań dla opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienie opieki 

 i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy, 

6) nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny, sprawny sprzęt i ekwipunek oraz 

apteczkę  pierwszej  pomocy, 

7) organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników, 

8) podział  zadań  wśród uczestników, 

9) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub 

imprezy, 

10) podsumowanie, ocena i rozliczenie finansowe wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu. 

 

§ 40. 

 

Szkolna działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być finansowana ze środków 

pozabudżetowych, w szczególności: 

1) z odpłatności uczniów biorących w niej udział, 

2) ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji 

młodzieżowych działających na terenie szkoły, 

3) ze środków wypracowanych przez uczniów, 

4) ze środków przekazanych przez Radę Szkoły, a także osoby fizyczne i prawne. 

 

§ 41. 

 

Kierownicy i opiekunowie wycieczek i imprez nie ponoszą kosztów przejazdu, 

zakwaterowania i wyżywienia. Wydatki z tego tytułu wlicza się w koszt wycieczki. 

 

§ 42. 

 

Kierownik wycieczki jest zobowiązany do złożenia dyrektorowi szkoły pełnej dokumentacji 

dotyczącej wyjazdu. na tydzień przed rozpoczęciem wycieczki. 

Dokumentacja wycieczki zawiera: 

1) cele wycieczki, 

2) trasę - zwiedzane obiekty, 

3) regulamin wycieczki, 

4) zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na udział w imprezie, wycieczce, 
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5) protokół z zebrania organizacyjnego uczestników wycieczki wraz z ich rodzicami 

(prawnymi opiekunami), 

6) potwierdzenie ubezpieczenia, 

7) rezerwację noclegów, 

8) kserokopia koncesji firmy przewozowej, 

9) kosztorys (zebrane środki na koncie Rady Szkoły), 

10) oświadczenie kierownika i opiekunów o odpowiedzialności. 

Każda  wycieczka  rozpoczyna  się  i  kończy  na  terenie  szkoły. 

 

Rozdział VII 

Uczniowie szkoły 

 

 

§ 43. 

 

1. Do szkoły uczęszczają uczniowie mieszkający w jej obwodzie, którzy ukończyli szkołę 

podstawową.  

2.  Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz 

potwierdzenie zameldowania ucznia na danym terenie. 

3. Dyrektor szkoły może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na 

to pozwalają. Przyjęcie kandydatów spoza obwodu nie może powodować pogorszenia 

warunków pracy gimnazjum. 

4. Do klasy integracyjnej przyjmowani są uczniowie posiadający orzeczenie Poradni 

Pedagogiczno – Psychologicznej, których rodzice i sami uczniowie deklarują taką chęć. 

5. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno – pedagogicznej 

Dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego. 

6. Zasady rekrutacji do gimnazjum: 

Wymagane dokumenty: 

a) podanie o przyjęcie kandydata  do szkoły zawierające istotne dane osobowe (druk 

przygotowany przez szkołę), 

b) dwie fotografie podpisane imieniem, nazwiskiem i rokiem urodzenia, 

c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

d) wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. 

7. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami komisja powołana przez dyrektora 

rozpatruje wnioski absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem 

szkoły. Komisja stosuje następujące kryteria: 

d) w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z  rodzin zastępczych, sieroty  

i półsieroty, 

e) w następnej kolejności uczniowie, których prośba rodziców jasno wskazuje na 

korzyści rodzinne  wynikające z uczęszczania do naszego gimnazjum tj. rodzeństwo   

w tej samej szkole lub sytuacje rodzinne wskazujące na potrzebę bliskości szkoły             

i miejsca zamieszkania 
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f) na pozostałe wolne miejsca przyjmowani są uczniowie, którzy otrzymali największą 

ilość punktów  w wyniku sumowania  ocen z języka polskiego, matematyki 

i sprawdzianu w ostatnim roku nauki. 

 

 

8. Tworzenie oddziałów klas pierwszych: 

         Podstawowym kryterium umieszczenia ucznia w danej klasie pierwszej jest nauczany  

język obcy (obowiązkowy i dodatkowy) z uwzględnieniem § 10, 13 niniejszego  

Statutu oraz zachowanie zbliżonych ilości osób osiągających bardzo dobre wyniki       

w nauce. 

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest uwzględnianie próśb rodziców                

o umieszczaniu uczniów w wybranej klasie, o ile nie ma to wpływu na likwidację 

klasy lub podziału na grupy. 

 

 

§ 44. 

 

1. Uczeń szkoły ma prawo do: 

a) informacji na temat programów nauczania i wymagań z poszczególnych edukacji, 

b) uzyskania pełnej wiedzy na temat kryteriów oceniania z poszczególnych edukacji  

i zachowania, 

c) korzystania z zasad dotyczących sprowadzania wiedzy i umiejętności zgodnie  

z Wewnątrzszkolnym Regulaminem Oceniania, 

d) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej, 

e) odpoczynku w dni wolne od nauki, 

f) poszanowania swojej godności, 

g) złożenia skargi na ręce dyrektora gimnazjum w przypadku naruszenia praw dziecka, 

h) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

i) swobodnego wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego 

osób trzecich, 

j) korzystania z pomocy doraźnej, 

k) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym, 

l) noszenia emblematu szkoły, 

ł)   nietykalności osobistej, 

m) bezpiecznych warunków pobytu w szkole, 

n) korzystania ze wszystkich pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl 

obowiązujących regulaminów, 

o) pracy przy sprzętach dostosowanych do swojego wzrostu, 

p) korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z regulaminem w sprawie stypendiów 

szkolnych, 

r) opieki psychologiczno – pedagogicznej, 

s) reprezentowanie szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach, 

t) organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań, 

u) przeniesienia z klasy do klasy równoległej zgodnie z procedurą: 
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 Pisemna prośba ucznia z uzasadnieniem potwierdzonym przez  rodziców skierowana 

do Zespołu Wychowawczego Gimnazjum, który opiniuje i przedstawia  Radzie 

Pedagogicznej. 

 Decyzja Rady Pedagogicznej, której uzasadnienie przekazuje wychowawca klasy lub 

pedagog szkolny uczniowi i jego rodzicom. 

 

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie,  

a zwłaszcza: 

a) systematycznego i aktywnego udziału w  zajęciach lekcyjnych, przygotowywania się 

do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie, 

b) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 

c) odpowiedzialności za życie oraz zdrowie, 

d) wystrzegania się szkodliwych nałogów, 

e) naprawiania wyrządzonych szkód, 

f) przestrzegania zasad kultury osobistej i czystości języka, 

g) dbania o honor i tradycję szkoły, 

h) szanowania symboli innych narodów, ich kultury i odmienności, 

i) chronienie środowiska naturalnego przed dewastacją, 

j) codziennego noszenia zeszytu do korespondencji z rodzicami (zeszyt zwany 

dzienniczkiem ucznia musi posiadać stempel szkoły i podpis wychowawcy, rodzica 

lub prawnego opiekuna), 

k) systematycznego odrabiania lekcji, 

l) uzupełniania zaległości w przypadku absencji, 

ł) usprawiedliwienia swojej nieobecności w szkole w ciągu siedmiu dni po powrocie do  

szkoły(pisemna informacja rodziców lub lekarza), 

m) przestrzegania bezwzględnego zakazu opuszczania terenu szkoły w czasie przerw                  

i zajęć lekcyjnych,  

n) przestrzegania nakazu zmiany obuwia przy wejściu do szkoły, 

o) spędzania przerw na korytarzu tej kondygnacji,  gdzie mieści się sala następnej lekcji, 

p) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady 

Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego, 

r) zachowania w sprawach spornych trybu określonego w § 14, o ile brak możliwości 

polubownego rozwiązania problemu, 

s) okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom gimnazjum oraz 

pozostałym uczniom  poprzez społecznie akceptowane normy, 

t) dbania o schludny wygląd oraz noszenie stroju galowego podczas uroczystości 

szkolnych, 

3.    Uczniowi szkoły zabrania się: 

a)  korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie 

zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

b) noszenia na terenie szkoły czapek i kapturów, koszulek na cienkich ramiączkach, 

bluzek z dużymi dekoltami, odsłoniętym brzuchem oraz szortów i krótkich spódnic, 

c) stosowania rażącego makijażu, noszenia długich kolczyków i kolczyków w różnych 

częściach ciała, 

d) znęcania się nad słabszymi, 
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e) wszczynania bójek, 

f)ośmieszania kolegów i koleżanek, 

g) stosowania przemocy, agresji słownej, fizycznej i psychicznej, 

h) żucia gumy oraz picia i jedzenia podczas zajęć, 

i) przynoszenia do szkoły dużych sum pieniędzy i innych wartościowych rzeczy, za które 

szkoła nie ponosi odpowiedzialności w razie kradzieży lub uszkodzenia. 

 

4.Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

a) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły, 

b) wzorowa postawę, 

c) wybitne osiągnięcia, 

d) działalność na rzecz środowiska (np. wolontariat). 

1. Nagrody przyznaje Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu 

Uczniowskiego, instytucji lub organizacji młodzieżowych. 

2. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów klas I – III szkoły: 

a. pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich, 

b. pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej, 

c. dyplom, 

d. nagrody rzeczowe. 

e. Statuetka dla wybitnego absolwenta. 

3. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców gimnazjum. 

4. Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia ustala się następujące rodzaje kar: 

a. upomnienie wychowawcy klasy, 

b. upomnienie dyrektora wobec społeczności szkolnej w klasie lub na apelu 

ogólnoszkolnym, 

c. pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia, 

d. zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, przeniesienie do 

równoległej klasy tej szkoły, 

e. pozbawienie ucznia funkcji w Samorządzie klasowym lub szkolnym, jak 

również w organizacjach szkolnych, 

f. zakaz reprezentowania przez ucznia szkoły w konkursach i zawodach 

sportowych w przypadku rażącego naruszenia dyscypliny szkolnej, 

g. obniżenie oceny zachowania, 

 

5. Od kary wymierzonej przez nauczyciela uczeń może odwoływać się za 

pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, pedagoga lub rodziców do dyrektora 

szkoły w terminie trzech dni. 

6. W celu rozpatrzenia odwołania dyrektor powołuje komisję w składzie: wychowawca, 

pedagog szkolny, przedstawiciel Rady Gimnazjum, która bada zasadność 

wymierzonej kary. Komisja podejmuje decyzje o podtrzymaniu, złagodzeniu bądź 

uchyleniu kary. 

7. Od kary wymierzonej przez dyrektora  uczeń może odwołać się do Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od daty ukarania. 

8. Uczeń może być przeniesiony do innego gimnazjum przez Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty na wniosek dyrektora szkoły, jeżeli: 
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a. umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi, 

b. wchodzi w kolizję z prawem,  

c. demoralizuje innych uczniów. 

 

 

Rozdział VIII 

 

Rodzice (prawni opiekunowie) 

 

§ 45. 

1. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za kształcenie i wychowanie swoich dzieci. 

2. Do podstawowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, wynikających 

z ustalonego obowiązku szkolnego, należy: 

a) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

b) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych, 

c) zapewnienie dziecku, realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunków nauki 

określonych w zezwoleniu. 

Informowanie w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora gimnazjum                          

w obwodzie którego dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego                   

w sposób określony w art. 16 ust. 5b Ustawy o Systemie Oświaty.                                      

3. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną    

    nieobecność w okresie jednego miesiąca co najmniej 50%. 

4.Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów 

           o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.      

5.  Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka mają prawo do: 

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie i szkole, 

b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych, 

c) uzyskania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów 

lub przyczyn trudności w nauce, 

d) uzyskiwanie informacji, porad i pomocy w sprawach wychowania i dalszego 

kształcenia  swych dzieci. 

 

§ 46. 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mają prawo przedstawienia swoich opinii 

dotyczących pracy  szkoły i poszczególnych nauczycieli Organowi Prowadzącemu, 

kuratorowi oświaty, i dyrektorowi  szkoły, bezpośrednio lub za pośrednictwem swoich 

reprezentantów. 

2. Każdy z rodziców (prawnych opiekunów) ma bierne i czynne prawo w wyborach do Rady 

Rodziców. 

3. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do rzetelnej informacji dotyczącej 

funkcjonowania dziecka w środowisku szkolnym. 
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§ 47. 

Dla zapewnienia warunków realizacji praw  rodziców, o których mowa w § 46, pkt 3, szkoła 

organizuje jeden raz w miesiącu zebrania z rodzicami lub dzień otwarty w godzinach 

popołudniowych. W tych dniach obecni są wszyscy nauczyciele. Do wiadomości rodziców 

podawane są też godziny dyżurów dyrektora  i  wicedyrektora w ustalonym dniu tygodnia. 

 

§ 48. 

1. W sprawach dotyczących ucznia obowiązuje rodziców prawdomówność i szczerość          

w stosunku do osób sprawujących nad nim opiekę. 

2. Każdy z rodziców (prawnych opiekunów) ma obowiązek reagować na przejawy 

niewłaściwego zachowania ucznia w szkole i poza jej terenem oraz niezwłocznie 

sygnalizować dyrekcji szkoły lub wychowawcy o zachowaniach ucznia świadczących  

o możliwości wystąpienia indywidualnych lub grupowych niedostosowań społecznych,             

a także informować o dłuższej nieobecności ucznia w terminie 2 dni od pierwszego dnia 

absencji. 

 

§ 49. 

 

W miarę swoich możliwości i umiejętności rodzice zobowiązani są: 

a) wspierać proces nauczania i wychowania oraz wzbogacać go np. przez dobrą radę, 

konsultację i wykonywanie pracy na rzecz szkoły, 

b) wykonywać prace na rzecz szkoły w miarę posiadanych umiejętności,  

c) troszczyć się o dobre imię szkoły, 

d) dbać o materialne warunki funkcjonowania szkoły oraz wskazywać możliwości ich 

zdobywania. 

 

§ 50. 

 

Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są respektować uchwały Rady Pedagogicznej, 

Rady Gimnazjum i Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących. 

 

§ 51. 

 

Rodzice (prawni opiekunowie) szczególnie zaangażowani we wspieranie szkoły mogą 

otrzymać: 

a) zaproszenie do wzięcia udziału w uroczystościach szkolnych, 

b) podziękowanie na piśmie od dyrekcji szkoły, 

c) książkę pamiątkową z dedykacją. 
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§ 52. 

 

1. W przypadku rażącego zaniedbania obowiązków wobec ucznia – dziecka przez  jego 

rodziców (prawnych opiekunów) szkoła może  poinformować o tym fakcie odpowiednie 

organy. 

2. Sprawy te regulują przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz Kodeksu 

Postępowania Cywilnego. 

 

 

 

 

Rozdział IX 

Wewnątrzszkolny  System Oceniania 

  

§ 53. 

 

Rok szkolny składa się z dwóch semestrów o porównywalnym wypełnieniu zajęciami 

edukacyjnymi. 

 

§ 54. 

 

Semestr pierwszy zostaje zamknięty radą klasyfikacyjną w trzecim tygodniu stycznia,  

a semestr drugi – radą klasyfikacyjną w przedostatnim tygodniu przed zakończeniem roku 

szkolnego. 

 

§ 55. 

 

Terminy rad klasyfikacyjnych, zatwierdzających klasyfikowanie i promowanie uczniów 

ustala się na początku każdego roku szkolnego. 

 

 

§ 56. 

 

Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz  o warunkach i trybie 

uzyskania wyższej oceny niż przewidywana.  
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§ 57. 

 

Dodatkowe zajęcia edukacyjne z  drugiego języka obcego oraz zajęcia z religii/etyki 

podlegają klasyfikowaniu zgodnie z przyjętymi zasadami w szkole. Oceny semestralne 

(roczne) z tych edukacji nie mają wpływu na promocję do klasy programowo wyższej.  

Na zajęcia wychowania do życia w rodzinie nie będą uczestniczyć tylko ci uczniowie 

niepełnoletni, których rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły rezygnację w formie pisemnej co 

do udziału ich dzieci w tych zajęciach. 

Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo 

wyższej ani ukończenia szkoły przez ucznia gimnazjum. 

 

§ 58. 

 

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 

zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej  niż przewidywana rocznej 

(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

 

§ 59. 

 

Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – 

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 

 

 

§ 60. 

 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki należy  

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych edukacji. 

  

§ 61. 

 

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub 

technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia 

ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. 
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§ 62 

Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) oraz na podstawie opinii 

publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, spełniającej 

warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub 

głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. 

 

Rozdział X 

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów  

 

§ 63. 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku  

do wymagań edukacyjnych wynikających z  podstawy programowej dla trzeciego etapu 

edukacyjnego i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę 

podstawę.  

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

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej 

zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy 

uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na 

podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania 

lub opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej. 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego i ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 

zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 

2) udzielaniu uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

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

4) dostarczaniu rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji  

o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych 

uzdolnieniach ucznia; 
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5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno- wychowawczej. 

 

 

 

§ 64 

Ocenianie węwnątrzszkolne 

 

 

Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego zobowiązany jest do określenia różnorodnych 

form aktywności uczniów w ramach prowadzonej edukacji.  

 

§ 65. 

 

Formy aktywności z poszczególnych edukacji powinny uwzględniać : 

- wiedzę, 

- rozwiązywanie zadań i problemów, 

- komunikowanie, 

- uzasadnianie, argumentowanie, przekonywanie, 

- kreatywność, twórczość,  

- odnoszenie  zdobytej  wiedzy  do  praktyki 

-  

§ 66. 

 

Nauczyciele wszystkich edukacji (z wyjątkiem wymienionych w § 60) zobowiązani są 

uwzględnić w podanych formach aktywności minimum trzy prace pisemne (testy, 

sprawdziany, wypracowania), które obejmują badanie umiejętności wynikających  

z realizowanego  programu, jako obowiązkowe dla wszystkich uczniów. 

 

 

§ 67. 

 

 

Liczba prac pisemnych (opracowana zgodnie ze standardami wymagań) odnosi się do jednego 

semestru z wyjątkiem edukacji, dla których przeznaczono jedną godzinę w wymiarze 

tygodniowym. 
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§ 68. 

 

 

Prace pisemne ucznia przechowywane są w „teczce osiągnięć ucznia” przez cały rok  

w dokumentacji szkoły. Udostępniane są rodzicom (prawnym opiekunom) na ich życzenie 

przez wychowawcę klasy. 

§ 69. 

 

Minimalna liczba ocen cząstkowych w semestrze z języka polskiego i matematyki wynosi 

sześć, z pozostałych edukacji - trzy oceny. 

  

§ 70. 

 

Wszystkie oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) i uzasadniane 

przez   nauczyciela na ich wniosek.  

 

§ 71. 

 

Nauczyciele wszystkich edukacji zobowiązani są do wskazania, które aktywności są 

obowiązkowe dla wszystkich uczniów, a które rodzaje  aktywności każdy uczeń może 

podejmować dobrowolnie, zgodnie z własnymi zainteresowaniami. 

 

§ 72 

 

Nauczyciel zobowiązany jest do takiego określenia wymagań edukacyjnych związanych  

z ocenami semestralnymi i rocznymi, by oceny dobre i bardzo dobre mogli uzyskiwać także 

ci uczniowie, którzy nie podejmą oferowanych przez nauczyciela wszystkich rodzajów 

aktywności. 

§ 73. 

 

Klasyfikowanie semestralne, końcoworoczne – promowanie. 

 

Klasyfikowanie semestralne i końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia w danym semestrze (roku) z zajęć edukacyjnych określonych  

w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania 

według skali, o której mowa w § 77 i § 81.  
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§ 74. 

Na trzy tygodnie przed semestralnym (końcoworocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej poszczególni nauczyciele i wychowawca klasy mają obowiązek poinformować 

ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych  dla niego ocenach 

semestralnych (końcoworocznych) z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie zachowania. 

 

 

§ 75. 

 

Listę klasową, na której rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają fakt zapoznania się  

z przewidywanymi ocenami semestralnymi (rocznymi), wychowawca klasy przekazuje  

do dokumentacji szkoły. 

 

§ 76. 

Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne,  

a ocenę zachowania wychowawca klasy. 

 

§ 77. 

 

Oceny semestralne (końcoworoczne) ustala się w stopniach według następującej skali : 

  stopień celujący – 6 

  stopień bardzo dobry – 5 

  stopień dobry – 4 

  stopień dostateczny – 3 

  stopień dopuszczający – 2 

  stopień niedostateczny – 1 

§ 78. 

 

Ustala się kryteria ocen na poszczególne stopnie: 

a) stopień celujący  otrzymuje uczeń, który: 

- posiada wiedzę wykraczającą poza przewidzianą w programie 

- twórczo i samodzielnie rozwija się 

- uczestniczy w konkursach i olimpiadach 

- wyraża i uzasadnia własne zdanie, nie powiela cudzych poglądów 

b) stopień bardzo dobry  otrzymuje uczeń, który: 

- opanował  pełny  zakres wiadomości określony planem nauczania 
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- korzysta z dostępnych źródeł informacji 

- samodzielnie i skutecznie rozwiązuje problemy 

- krytycznie analizuje, dobiera i selekcjonuje różne informacje 

c) stopień dobry  otrzymuje uczeń, który: 

- opanował materiał programowy w stopniu umożliwiającym poszerzenie wiedzy  

z danego zakresu 

- korzysta z poznanych w czasie zajęć źródeł 

- samodzielnie rozwiązuje zadania o skali trudności  wyższej  od  wymagań  

standardowych 

d) stopień dostateczny  otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w stopniu zadowalającym materiał programowy pozwalający  

na rozumienie najważniejszych zagadnień 

- samodzielnie wykonuje zadania  zgodnie  ze  standardami  wymagań 

- korzysta samodzielnie z podstawowych źródeł informacji 

e) stopień dopuszczający  otrzymuje uczeń, który: 

- posiada wiedzę niezbędną, pozwalającą na prawidłowe funkcjonowanie 

- ma wyraźne braki w opanowaniu materiału programowego 

- wykonuje proste zadania z pomocą nauczyciela 

- chętnie podejmuje zadania wskazane przez nauczyciela 

f) stopień niedostateczny   otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował  niezbędnej  wiedzy,  pozwalającej  na  prawidłowe  funkcjonowanie 

- nie radzi sobie z najprostszymi zadaniami nawet z pomocą nauczyciela 

- nie wykazuje żadnej aktywności ukierunkowanej na wyrównywanie braków. 

-  

                                        Wskaźniki procentowe ocen: 

  Ocena niedostateczna  - 0 do 29% z wymaganej wiedzy i umiejętności objętych 

programem, 

             dopuszczająca   - 30% do 55%, 

             dostateczna     -   56% do 74%, 

              dobra             -   75% do 89%, 

            bardzo dobra -     90% do 100% 

            celująca - 100% wymaganej wiedzy i umiejętności plus wiedza i umiejętności 

wykraczające poza program na danym poziomie edukacji. 
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§ 79. 

 

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści 

olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną 

(semestralną ) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego  

o zasięgu wojewódzkim bądź laureata finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu 

albo uzyskaniu rocznej (semestralnej)oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje 

z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

 

§ 80. 

 

Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

 

§ 81. 

 

Ocenę zachowania semestralną (końcoworoczną) ustala się według następującej skali :  

wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne 

 

 

 

§ 82. 

 

Ocena zachowania uwzględnia: 

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. 
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§ 83. 

 

Uczeń naszej szkoły na miarę swojego wieku, jest: 

- odpowiedzialny, obowiązkowy, solidny, 

- kulturalny, taktowny, tolerancyjny, 

- uczciwy, prawy, prawdomówny, 

- samodzielny, zaradny, otwarty, 

- krytyczny wobec siebie i innych, 

- wolny od uzależnień i nałogów, 

- dbający o dobro tradycje i honor szkoły. 

 

§ 84.  

 

Wyróżnienia, nagrody i kary, określone w Statucie, odnotowywane są z uzasadnieniem  

w „zeszycie klasowym” i uwzględniane przez wychowawcę przy proponowaniu oceny 

zachowania w każdym semestrze.  

 

§ 85. 

 

Każdy uczeń rozpoczyna semestr z oceną zachowania – dobre. 

 

 

§ 86. 

 

Ocena zachowania semestralna (końcoworoczna) może być podwyższona lub obniżona  

w zależności od udokumentowanych pochwał, nagród, wyróżnień bądź popełnionych  

przewinień, wykroczeń lub łamaniu regulaminu szkolnego w ciągu całego semestru.  

 

§ 87. 

 

Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Wychowawca na forum Rady 

pedagogicznej uzasadnia podwyższenie lub obniżenie oceny dobrej. 
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§ 88. 

 

Ustala się następujące kryteria do oceny zachowania: 

1. Uczeń otrzymuje ocenę dobrą na koniec semestru (roku) jeśli rzetelnie wypełnia 

wymagania określone w Statucie szkoły. 

1.1.Wywiązuje się z obowiązków ucznia i pełnionych w szkole funkcji (np. dyżurnego, 

gospodarza itp.). 

1.2. Postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej. 

1.3. Dba o honor i tradycje szkoły. 

1.4. Dba o czystość i piękno mowy ojczystej. 

1.5. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. 

1.6. Charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą w kontaktach z uczniami i osobami 

dorosłymi w szkole i poza nią. 

1.7. Okazuje szacunek innym osobom – nie przeszkadza nauczycielom w prowadzeniu lekcji 

ani innym uczniom w korzystaniu z zajęć.  

1.8. Nosi odpowiedni strój, systematycznie zmienia obuwie. 

 

2. Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli spełnia kryteria na ocenę dobrą oraz: 

2.1. Uczestniczy w życiu klasy poprzez udział w pracach Samorządu Klasowego, 

współorganizuje uroczystości klasowe, wykonuje dekoracje. 

2.2. Odznacza się dużą aktywnością w życiu szkoły poprzez: 

 prace społeczne, 

 udział w konkursach, olimpiadach, zawodach na szczeblu szkolnym, rejonowym, 

ogólnopolskim na miarę swoich możliwości, 

 przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych. 

2.3. Organizuje pomoc koleżeńską. 

2.4. Konsekwentnie realizuje podjęte działania. 

3. Uczeń otrzymuje ocenę wzorową, jeśli spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz: 

3.1. Charakteryzuje się umiejętnością współdziałania w grupie (staje w obronie słabszych, 

poszkodowanych, umiejętnie rozwiązuje konflikty ). 

3.2. Wykazuje się dużą inicjatywą, pomysłowością, samodzielnością i odpowiedzialnością 

podejmowanych działaniach na rzecz klasy lub szkoły, w tym m.in. współuczestniczy 

w tworzeniu prawa szkolnego. 

3.3. Działa aktywnie na rzecz innych poza terenem szkoły, np. poprzez organizowanie 

i udział w akcjach charytatywnych, pracy w wolontariacie lub innej znaczącej 

działalności w środowisku lokalnym. 

4. Uczeń otrzymuje ocenę poprawną, jeśli: 

4.1. Zdarza mu się utrudniać prowadzenie lekcji nauczycielom, przeszkadzać  

w pracy kolegom. 

4.2. Nie zmienia obuwia. 

4.3. Nie używa wulgaryzmów, choć sporadycznie zdarza mu się zachowywać niekulturalnie 

w stosunku do innych. 

5. Uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią, jeśli: 

5.1. Stwarza zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa innych: 

- wszczyna bójki lub uczestniczy w nich, 

- ośmiesza koleżanki i kolegów, znęca się nad słabszymi, 

- wymusza pieniądze od innych. 

- zachowuje się agresywnie w stosunku do innych uczniów, 

5.2. Pali papierosy lub stosuje inne używki, 
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5.3. Nie zmienia obuwia, nosi niestosowny, nieestetyczny strój, stosuje makijaż i „zbędną” 

biżuterię (ekstrawagancką, zagrażającą bezpieczeństwu i zdrowiu), 

5.4. Zachowuje się niestosownie i niekulturalnie (np. oszukuje nauczyciela, fałszuje 

usprawiedliwienia, prace domowe itp., używa wulgaryzmów, obraża i ubliża innym, 

samowolnie opuszcza salę lekcyjną lub teren szkoły w czasie lekcji), 

5.5. Nie dba o wspólne dobro i dobro innych, dewastuje środowisko naturalne, niszczy sprzęt 

szkolny. 

6. Uczeń otrzymuje ocenę naganną, jeśli: 

6.1. Świadomie i poważnie wykracza przeciwko zasadom regulaminu szkoły. 

6.2. Pozostaje w konflikcie z prawem: 

 bierze udział w bójce lub pobiciu, 

 wymusza pieniądze i przedmioty wartościowe, 

 podejmuje ryzykowne zachowania seksualne,  

 znęca się fizycznie lub psychicznie nad innymi, 

 szantażuje, 

 kradnie, 

 fałszuje, podrabia lub niszczy dokumenty, 

 oszukuje, 

 wywiera wpływ na świadka w celu skłonienia do cofnięcia skarg lub wpłynięcia na 

złożone zeznania, 

 używa, namawia lub zmusza do używania oraz rozprowadza środki psychoaktywne, 

 posiada niebezpieczne narzędzia i przedmioty stanowiące zagrożenie i mogące służyć 

do przestępstwa, 

 zmusza do określonych zachowań (w tym przede wszystkim osoby małoletnie do 

podejmowania zachowań seksualnych), 

 grozi. 

6.3. Nie podejmuje żadnych prób poprawy złego zachowania, jego postępowanie nie rokuje 

nadziei na poprawę, a  zastosowane przez szkołę i dom rodzinny środki zaradcze  

nie przynoszą skutków.  

7. uczeń ma obniżoną ocenę zachowania o jeden stopień: 

7.1.  za każde 20 spóźnień nieusprawiedliwionych  semestrze, 

7.2.  za 10 nieobecności nieusprawiedliwionych w semestrze, 

7.3. za łamanie regulaminu obowiązującego w poszczególnych pracowniach.  

 

 

§ 89. 

 

Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1.   Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych. 

2.  Promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia gimnazjum, z zastrzeżeniem 

dotyczącym oceny nagannej w punkcie 3 i 4. 

3.  Uczeń, któremu w Gimnazjum 132 po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania występuje z prośbą popartą przez Rodziców, pedagoga                   

i wychowawcę do Rady Pedagogicznej o promowanie do klasy programowo wyższej lub 

ukończenia gimnazjum. 
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4.  Uczeń, który po raz trzeci otrzymał naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania nie 

otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej lub nie kończy gimnazjum. 

 

§ 90. 

 

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich edukacji zaplanowanych 

w danym semestrze (roku), jeżeli brak jest podstaw do ustalenia rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.  

 

§ 91. 

 

W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 

nauczania wychowawca klasy wpisuje „nieklasyfikowany” w miejscu przeznaczonym  

na ocenę klasyfikacyjną. 

 

§ 92. 

 

Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

 

§ 93. 

 

Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności  lub  

na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów)   Rada Pedagogiczna  może wyrazić zgodę 

na egzamin  klasyfikacyjny w następujących przypadkach: 

1) ewidentny brak opieki domu rodzinnego, 

2) konflikty rodzinne (rozwód, więzienie, itp.), 

3) praca zarobkowa ucznia na utrzymanie rodziny, 

 

Wniosek o egzamin wraz z uzasadnieniem przedstawia wychowawca klasy lub pedagog szkolny 

na  Radzie Pedagogicznej poświęconej klasyfikacji.  
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§ 94. 

 

Uczeń lub jego Rodzice (prawni opiekunowie) składają wniosek w terminie 14 dni od daty 

uzyskania informacji o nieklasyfikowaniu. 

 

§ 95. 

Egzamin klasyfikacyjny wyznacza się również uczniowi: 

1. realizującemu – na podstawie odrębnych przepisów – indywidualny tok nauki poza 

szkołą, 

2. ubiegającemu się o przyjęcie do klasy, w której dana edukacja została zakończona, 

a w dokumentacji ucznia brak potwierdzenia tego faktu., 

3. spełniającemu obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą. 

 

§ 96. 

Termin egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w § 92, 95. wyznacza dyrektor 

w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) nie później niż dwa dni 

przed terminem przewidzianym na posiedzenie Rady Pedagogicznej zatwierdzającej wyniki 

klasyfikacji semestralnej.  

 

§ 97. 

Przy klasyfikacji końcoworocznej w przypadkach losowych egzamin może być 

przeprowadzony przed rozpoczęciem następnego roku szkolnego. 

 

§ 98. 

Uczeń  informowany jest pisemnie o terminie egzaminu oraz o możliwości uczestnictwa jego 

rodziców (prawnych opiekunów) w charakterze obserwatorów w czasie egzaminu 

klasyfikacyjnego. 

 

§ 99. 

 

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem zajęć 

edukacyjnych z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej  

i wychowania fizycznego, który ma formę zadań praktycznych. 
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§100. 

 

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, stosując 

tryb  postępowania  określony  w § 19. ust.5.6,7,8- Rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 

2004 r. Dz. U. nr 199. 

§ 101. 

 

Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół (zał. nr 1.), który 

z pracą pisemną ucznia i zwięzłą informacją o ustnych odpowiedziach ucznia stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

§ 102. 

Oceny klasyfikacyjne semestralne (roczne) ustalone w wyniku egzaminu są ostateczne  

z zastrzeżeniem § 121. 

§ 103. 

 

Termin zgłoszenia zastrzeżeń w przypadku przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego 

niezgodnie z przepisami prawa wynosi 7 dni od daty egzaminu klasyfikacyjnego. 

 

§ 104. 

Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna ocena roczna, semestralna 

kończąca daną edukację  może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

§ 105. 

Uczeń gimnazjum, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednych obowiązkowych  zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 

poprawkowy. 

 

§ 106. 

Uczeń może zdawać egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych w wyjątkowych 

przypadkach: 

- przewlekła  choroba, 

- przypadek losowy ( śmierć, konflikty rodzinne ), 

- umotywowany wniosek wychowawcy lub pedagoga. 

-  
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§ 107. 

 

Podanie o egzamin poprawkowy  składa uczeń do dyrektora najpóźniej w dniu posiedzenia 

Rady Pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji. 

 

§ 108. 

Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii 

letnich, a dla edukacji kończącej się w  pierwszym semestrze - w ostatnim dniu ferii 

zimowych. 

 

§ 109. 

Egzamin poprawkowy  przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, zachowując 

procedury zawarte § 19.- Rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004 r. Dz. U. nr 199. 

 

§ 110. 

Protokół z egzaminu poprawkowego (zał. Nr 2), pisemne prace ucznia,  zwięzła informacja 

o ustnych odpowiedziach  - stanowią załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

§ 111. 

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

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

przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września, lub końca marca w przypadku 

zakończenia edukacji w pierwszym semestrze. 

 

§ 112. 

 

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

programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 121. 

 

§ 113. 

 

Termin zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących niezgodności  przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego z przepisami prawa wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu. 
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§ 114. 

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej oceny rocznej (semestralnej) niż przewidywana) 

 

Każdy uczeń ma prawo do poprawy prac pisemnych i ustnych w ciągu całego semestru, 

 nie później jednak jak dwa dni przed radą klasyfikacyjną. 

 

§ 115. 

Uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalona ocena semestralna 

(roczna)  jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców  jest  zaniżona. 

 

§ 116. 

Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną i umotywowaną prośbę ucznia lub jego 

rodziców (prawnych opiekunów) do dyrektora szkoły nie później niż na dwa tygodnie przed 

zakończeniem zajęć semestralnych (rocznych). 

 

§ 117. 

Dyrektor w obecności rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i nauczyciela danej edukacji 

bada zasadność odwołania od ustalonej oceny semestralnej (rocznej). 

W przypadku braku porozumienia  stron, wyznacza termin egzaminu sprawdzającego nie 

później niż dwa dni przed radą zatwierdzającą wyniki klasyfikacji semestralnej (rocznej). 

 

§ 118. 

 

Egzamin sprawdzający przeprowadza się, stosując tryb postępowania określony  

w § 19.- Rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004 r. Dz. U. nr 199. 

 

§ 119. 

Ocena semestralna (roczna) ustalona w wyniku egzaminu sprawdzającego jest ostateczna. 

 

§ 120. 

Uczeń lub jego rodzice(prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 
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oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć 

dydaktyczno- wychowawczych. 

 

§ 121. 

 

W przypadku stwierdzenia, ze roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny ,dyrektor szkoły powołuje komisję, 

która: 

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, 

oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

 

Komisja w składzie: 

 dyrektor lub zastępca – przewodniczący Komisji, 

 nauczyciel prowadzący dane zajęcia  edukacyjne, 

 dwóch nauczycieli prowadzących takie same zajęcia edukacyjne (mogą być 

nauczyciele  z innego gimnazjum) 

po przeprowadzonym sprawdzianie sporządza protokół – wzór 3, który jest załącznikiem 

do arkusza ocen. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania Komisja w składzie: 

 dyrektor lub zastępca – przewodniczący komisji, 

 wychowawca klasy, 

 wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie, 

 pedagog szkolny, 

 psycholog, 

 przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

 przedstawiciel  Rady Rodziców, 

ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów;  

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

Z prac komisji sporządza się protokół (wzór 4), który stanowi załącznik do arkusza ocen 

ucznia. 
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§ 122. 

 

Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

 

§ 123. 

 

Termin sprawdzianu, o którym mowa § 121. pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami) nie później jak 21 dni od złożenia pisemnego zastrzeżenia.  

 

§ 124. 

 

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym 

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

szkoły. 

 

 

Promowanie, egzamin gimnazjalny 

 

§ 125. 

Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał 

roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 127,  

§ 89 pkt 3,4. 

 

 

§ 126. 

Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej lub kończy gimnazjum 

z wyróżnieniem. 
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§ 127. 

 

Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz 

w ciągu trzeciego 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 z zastrzeżeniem § 89 pkt 4, 5. 

 

 

§ 128. 

 

W klasie trzeciej gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący; 

1) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu                                                              

przedmiotów humanistycznych, 

2) w części drugiej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno – 

przyrodniczych, 

3) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego, 

ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminu w ostatnim 

roku nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach, zwany „egzaminem 

gimnazjalnym”. 

 

 

§ 129. 

 

Uczeń kończy gimnazjum: 

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

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 

w klasach  (semestrach) programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od 

oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 89 pkt 3, 4.  

2) jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa § 128. 
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§ 130. 

 

Zasady przeprowadzania sprawdzianów, testów i prac klasowych 

1. W ciągu jednego dnia może się odbyć  jedna praca klasowa (test, sprawdzian), w ciągu 

tygodnia nie więcej niż trzy. 

2. Nauczyciel powinien powiadomić uczniów o pisemnej pracy klasowej (teście, sprawdzianie) 

co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem wpisując w dzienniku termin. 

3. Krótkie sprawdziany umiejętności ( kartkówki) z zakresu ostatnich trzech lekcji można 

przeprowadzić bez zapowiadania. 

4. Praca pisemna winna być sprawdzona i oceniona w ciągu tygodnia, a ocena ta  

(na prośbę ucznia lub rodzica) umotywowana. 

5. Poprawa pracy pisemnej nie może nastąpić później niż dwa tygodnie od dnia, w którym 

odbyła się. 

6. Oceny z prac pisemnych wpisywane są do dziennika lekcyjnego kolorem czerwonym. 

7. Prace klasowe (testy, sprawdziany, kartkówki) winny być przechowywane przez 

wychowawcę klasy w specjalnej teczce osiągnięć ucznia do końca roku szkolnego. 

 

Rozdział X 

Zasady Gospodarki Finansowej 

 

 

§ 131. 

 

1. Podstawowa działalność placówki finansowana jest przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej. 

2. Pozostałe koszty utrzymania szkoły ponosi   Dzielnica Ursus m.st. Warszawy 

3. Dyrektor opracowuje projekt budżetu placówki na rok kalendarzowy. 

4. Projekt zatwierdza i daje do realizacji Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.  

 

 

Rozdział XI 

Postanowienia końcowe 

 

§ 132. 

Regulaminy określające działalność organów gimnazjum, jak też wynikające z celów i zadań, 

nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu, jak również z przepisami 

wykonawczymi do Ustawy o Systemie Oświaty. 
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§ 133. 

 

1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie gimnazjum jest jego Rada 

Szkoły. 

2. Jeżeli Rada Szkoły nie została powołana, jej kompetencje przejmuje Rada Pedagogiczna. 

 

3. Nowelizacja  Statutu następuje w formie uchwały. 

 

§ 134. 

 

Statut zatwierdzono jako tekst jednolity uchwałą z dnia 19 października 2009 roku. 


