
  15-09-2016 r. 

 

 

 

 

 

 

STATUT GIMNAZJUM 

W OSTROMECKU 

wchodzącego w skład 

ZESPOŁU SZKÓŁ 

IM. MARIANA REJEWSKIEGO 

W OSTROMECKU 

 
  

  

  

  



 Strona 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI 
 

 

 

 

 

PODSTAWY PRAWNE        str. 3 

 

ROZDZIAŁ 1   

NAZWA SZKOŁY        str. 5 

 

ROZDZIAŁ 2  

CELE I ZADANIA SZKOŁY       str. 6 

 

ROZDZIAŁ 3  

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA   str. 8 

 

ROZDZIAŁ 4  

ORGANY SZKOŁY        str. 20 

 

ROZDZIAŁ 5  

ORGANIZACJA SZKOŁY       str. 25 

 

ROZDZIAŁ 6   

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY   str. 27 

 

ROZDZIAŁ 7  

UCZNIOWIE I RODZICE       str. 32 

 

ROZDZIAŁ 8  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE      str. 37 



 Strona 3 

 

PODSTAWY PRAWNE 

§ 1 

 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156) 

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. z 2013, poz.885 z późn. zm.);  

3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz.191 z późn. zm.);  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001 r. Nr 61, 

poz. 624 z późn. zm.); 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół (Dz. U. z 18 czerwca 2014, poz. 803); 

6. Rozporządzenie MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia 

działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506 z późn. zm.);  

7. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 Nr 6, poz. 69 z późn. zm.); 

8. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży 

(Dz. U. z 2014, poz. 1157); 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz. U. z 7 maja 2013 r. poz. 532); 

10. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych  

(Dz. U. z 2015 poz. 843); 

11. Rozporządzenie MEN z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 959); 

12. Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 poz. 1113); 

13. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia 

w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015r. poz.1249). 
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§ 2 

 

1. Gimnazjum w Ostromecku wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Mariana Rejewskiego 

w Ostromecku zwanego w dalszej części Statutu „Szkołą” jest szkołą publiczną w rozumieniu 

ustawy z dnia 7 września 1991 art.60.ust.2. o systemie oświaty (Dz. Urz. Nr 95, poz. 425 i 1992 

Nr 26 poz.113) z późniejszymi zmianami oraz zarządzeniami wykonawczymi do ustawy, która:  

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania  

w 3-letnim cyklu kształcenia w Gimnazjum w Ostromecku; 

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę obowiązku szkolnego zgodnie 

z obowiązującymi przepisami; 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;  

4) realizuje ustaloną dla Gimnazjum:  

a) podstawę programową kształcenia ogólnego, 

b) ramowy plan nauczania,  

5) realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 7.09.2004 r. 

z późniejszymi zmianami w sprawie  sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach 

publicznych.  

 

§ 3 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów, ochronę danych osobowych ich dotyczących, 

poszanowanie ich dóbr osobistych, a także chroni ich zdrowie. 

2. Szkoła posiada monitoring wizyjny. System działa całodobowo i obejmuje budynek szkolny 

oraz boisko przy ul. Szkolnej 1. 

3. Szkoła zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Szkole. 

4. Obiekty szkolne są stale kontrolowane, remontowane i modernizowane. 

5. Nauczyciele pełnią dyżury w czasie przerw zgodnie z przyjętym w danym roku szkolnym 

planem dyżurów. 

6. Szkoła zapewnia: 

1) nadzór pedagogiczny na wszystkich odbywających się w Szkole zajęciach; 

a) minimalne standardy opieki podczas zajęć edukacyjnych to jeden nauczyciel dla 

grupy uczniów ujętej w planie organizacji Szkoły; 

2) rozpoznawanie problemów; 

3) doskonalenie pracowników Szkoły w zakresie ochrony uczniów przed przejawami 

patologii społecznych, uzależnień i przemocy; 

4) podczas organizacji imprez i wycieczek poza terenem Szkoły liczbę opiekunów oraz 

sposób zorganizowania opieki, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, 

stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność uczniów powierzonych opiece oraz 

specyfikę imprez i wycieczek, a także warunki, w jakich będą się one odbywać; 

5) zapoznanie pracowników (szkolenia wstępne i okresowe) oraz uczniów z zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ruchu drogowego; 

6) dostosowanie wyposażenia pomieszczeń do zasad ergonomii; 

7) możliwość pobytu w świetlicy szkolnej uczniom, którzy nie uczęszczają na lekcje 

religii; 
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8) odpowiednie warunki do spożycia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej; 

9) utrzymywanie stołówki, kuchni, zaplecza kuchennego i urządzeń sanitarnych 

w stałej czystości i pełnej sprawności. 

7. Szkoła podejmuje działania zabezpieczające uczniów korzystających z Internetu przed 

dostępem do treści niepożądanych poprzez instalowanie i aktualizowanie odpowiednich 

programów chroniących. 

 

ROZDZIAŁ 1 

NAZWA SZKOŁY 

 

§ 4 

 

1. Szkoła nosi nazwę Gimnazjum w Ostromecku i wchodzi w skład Zespołu Szkół  

im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku  

2. Siedziba Szkoły – adres:  

Gimnazjum w Ostromecku  

ul. Szkolna 1 Ostromecko 

86 – 070 Dąbrowa Chełmińska 

tel. 523817625 

e-mail: s.ostromecko@wp.pl 

http://ostromecko.edupage.org 

  

§ 5 

 

1. Ustalona nazwa Szkoły używana jest w pełnym brzmieniu:  

Gimnazjum w Ostromecku 

 

2. Na pieczęciach używana jest nazwa: 

Zespół Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku  

 

§ 6 

 

1. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Dąbrowa Chełmińska.  

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny dla Szkoły jest Kurator Oświaty 

w Bydgoszczy.  

3. W skład obwodu Szkoły wchodzą następujące miejscowości: Ostromecko, Nowy Dwór, 

Strzyżawa, Mozgowina, Mała Kępa, Wielka Kępa, Reptowo. 

  

mailto:s.ostromecko@wp.pl
http://ostromecko.edupage.org/
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§ 7 

 

1. Cykl szkolny wynosi trzy lata i jest zgodny z ramowym planem nauczania w klasach I-III 

i tygodniową liczbą godzin; 

2. Szkoła zapewnia opiekę w świetlicy szkolnej w zależności od potrzeb i możliwości.  

1) W zajęciach uczestniczą przede wszystkim uczniowie dojeżdżający. 

3. Szkoła prowadzi:  

1) nauczanie indywidualne,  

2) w przypadkach uzasadnionych potrzebami Szkoły oraz orzeczeniami i opiniami poradni 

psychologiczno-pedagogicznej istnieje możliwość zorganizowania nauczania 

indywidualnego, zajęć specjalistycznych, klasy wyrównawczej, specjalnej, klasy sportowej, 

klasy z rozszerzonym językiem obcym. 

 

ROZDZIAŁ 2 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

§ 8 

 

1. Realizując cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 

z późniejszymi zmianami, w Karcie Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka oraz innych aktach 

prawnych wydawanych przez Ministra Edukacji Narodowej, a także w Programie 

Wychowawczo- Profilaktycznym Gimnazjum w Ostromecku Szkoła w szczególności:  

1) umożliwia uczniom zdobycie umiejętności ważnych dla sprawnego funkcjonowania we 

współczesnym świecie – komunikowania się i współpracy z innymi, postaw 

przedsiębiorczości,  

2) umożliwia uczniom zdobycie wiadomości i umiejętności niezbędnych do złożenia egzaminu 

gimnazjalnego i uzyskania świadectwa ukończenia Gimnazjum,  

3) przygotowuje do dokonania wyboru dalszego kierunku kształcenia, organizując zajęcia 

z preorientacji zawodowej dla uczniów z doradcą zawodowym, wychowawcami klas, 

pedagogiem, współpracując z instytucjami zewnętrznymi i szkołami ponadgimnazjalnymi,  

4) zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,  

5) umożliwia stosowanie nowoczesnych metod i technik nauczania oraz wykorzystywanie 

przez grono pedagogiczne programów autorskich,  

6) stwarza warunki do realizowania obowiązku szkolnego poprzez indywidualny tok lub 

program nauczania,  

7) rozwija zainteresowania uczniów poprzez organizację konkursów przedmiotowych, 

wycieczek, imprez sportowych,  

8) promuje zdrowie, rozwija kulturę zdrowotną i fizyczną oraz upowszechnia zasady ekologii,  

9) rozwija uczucia patriotyczne i uświadamia uczniom poczucie tożsamości narodowej,  

10) szanuje indywidualność uczniów oraz ich prawa,  

11) krzewi zasady moralne, poczucie sprawiedliwości oraz szacunek dla drugiego człowieka,  

12) wdraża uczniów do dyscypliny i punktualności,  

13) kształtuje poczucie obowiązku i odpowiedzialności za innych poprzez organizowanie 

w klasach pomocy koleżeńskiej dla uczniów osiągających słabe wyniki w nauce,  
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14) uczy szacunku do pracy poprzez inicjowanie działań na rzecz klasy i Szkoły,  

15) uczy szacunku dla wspólnego i cudzego mienia, egzekwując naprawienie wyrządzonych 

szkód,  

16) współpracuje ze szkołami z terenu gminy oraz szkołami ponadgimnazjalnymi, 

17) współpracuje ze środowiskiem lokalnym szczególnie w celu minimalizowania agresywnego 

zachowania wśród młodzieży a także propagowania pożądanych postaw oraz z instytucjami 

użyteczności publicznej, 

18) przygotowuje uczniów do życia w obywatelskim, demokratycznym państwie,  

19) kształci w uczniach aktywność, szacunek dla prawa i wolności innych ludzi,  

20) rozwija samorządność poprzez stwarzanie warunków powoływania i działania samorządu 

uczniowskiego.  

2. Realizując swoje zadania opiekuńcze Szkoła:  

1) zapewnia uczniom bezpieczeństwo i higieniczne warunki pobytu w placówce oraz 

w trakcie wycieczek i innych imprez w szczególności poprzez: 

a) realizację programów profilaktycznych,  

b) dyżury nauczycieli na terenie Gimnazjum,  

c) przestrzeganie Regulaminu wycieczek szkolnych i zasad BHP,  

d) równomierne obciążanie uczniów zajęciami.  

2) zaznajamia uczniów z zasadami bezpieczeństwa na terenie Gimnazjum i poza nim,  

3) organizuje zajęcia na podstawie opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-

pedagogicznej,  

4) sprawuje opiekę nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi poprzez współpracę 

z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w celu ustalenia przyczyn i sposobów 

zapobiegania trudnościom,  

5) w oparciu o opinię poradni oraz obserwacje uczniów i analizę uzyskiwanych przez nich 

wyników organizuje zespoły wyrównawcze oraz w miarę posiadanych środków, inne 

formy wskazane przez powołane w tym celu zespoły do spraw pomocy psychologiczno-

pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami,  

6) określa formy pomocy uczniom, którym z przyczyn rodzinnych i losowych potrzebna 

jest pomoc i wsparcie, 

7) współpracuje z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów,  

8) zapewnia uczniom i rodzicom możliwość korzystania z pomocy pedagoga i psychologa.  

3. Dyrektor powierza każdy oddział klasowy szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy.  

4. Dyrektor organizuje dyżury nauczycieli na terenie Szkoły przed lekcjami i w czasie przerw 

w wymiarze proporcjonalnym do liczby godzin zajęć edukacyjnych danego nauczyciela.  

5. W szczególnych przypadkach na wniosek nauczyciela Dyrektor może podjąć decyzję 

o obniżeniu nauczycielowi wymiaru dyżuru lub zwolnieniu z obowiązku jego pełnienia.  
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ROZDZIAŁ 3 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 

 

§ 9 

 

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania uszczegółowiają zasady oceniania określone w aktach 

prawnych, o których mowa w Podstawach prawnych na str. 3 Statutu. 

2. Ocenianie ma na celu:  

1) monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach 

edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co 

wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć,  

2) pomoc uczniowi w rozpoznaniu jego uzdolnień i w samodzielnym planowaniu swojego 

rozwoju;  

3) wdrażanie do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny oraz motywowanie 

do dalszych postępów;  

4) kształtowanie odpowiedzialności za własne uczenie się i podejmowane decyzje;  

5) ustalanie przy współpracy z rodzicami sposobu oddziaływań dostosowanego do potrzeb 

i możliwości ucznia;  

6) dostarczanie rodzicom i uczniom informacji o postępach w nauce, a nauczycielowi 

o poziomie osiągania przez uczniów założonych celów i efektywności zaplanowanego 

procesu nauczania i wychowania.  

3. Ocenie podlegają:  

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;  

2) umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz umiejętności 

wykraczające poza ten katalog,  

3) wiadomości,  

4) wkład pracy własnej ucznia. 

4. W trakcie nauki w Szkole uczeń otrzymuje oceny:  

1) bieżące,  

2) klasyfikacyjne:  

a) śródroczne – na koniec pierwszego semestru,  

b) roczne – na zakończenie roku szkolnego,  

c) końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danego przedmiotu.  

5. Oceny końcowe są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są 

w wyniku egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego, sprawdzianu wiadomości 

i umiejętności ucznia w ostatnim roku nauczania danej edukacji oraz na podstawie wyników 

konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej. Ocenę końcową zachowania stanowi 

roczna ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej.  

6. W Szkole przyjmuje się ogólne zasady oceniania: 

1) ocena jest informacją dla ucznia i jego opiekunów o osiągnięciach, a także o brakach 

i trudnościach napotykanych w procesie uczenia się oraz wskazaniem sposobów ich 

pokonywania,  

2) na ocenę osiągnięć edukacyjnych nie mają wpływu postawy szkolne i cechy osobowościowe 

uczniów,  

3) każda ocena jest jawna dla danego ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów),  

4) ocena nie może pełnić funkcji represyjnej,  

5) oceniania dokonuje się na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego z uwzględnieniem zasad, które określają Wewnątrzszkolne Zasady 

Oceniania, 
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6) ocenianie bieżące i klasyfikacyjne jest wyrażone w skali 1 – 6. Oceną negatywną jest ocena 

niedostateczna wyrażona cyfrą 1 lub słownie,  

7) wpisu oceny śródrocznej, rocznej i końcowej do dziennika elektronicznego 

oraz dokumentacji przebiegu nauczania dokonuje się bez plusów i minusów,  

8) w sytuacjach oceniania bieżącego nauczyciel może stosować plusy i minusy oraz rozszerzyć 

skalę ocen cząstkowych 1 – 5 o plus oraz skalę ocen cząstkowych 2-6 o minus,  

9) sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości 

i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych, 

a ocena uzyskana z danej formy oceniania wpisywana jest przez nauczyciela do dziennika 

elektronicznego 

a) możliwe jest wynoszenie ze Szkoły do domu przez ucznia (w porozumieniu 

z nauczycielem przedmiotu) sprawdzonej i ocenionej formy pisemnego sprawdzania 

wiadomości i umiejętności pod warunkiem zwrócenia jej do Szkoły w ustalonym 

z nauczycielem terminie, 

10) oceny z ustnych i pisemnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia 

ustnie, odwołując się do kryteriów zawartych wymaganiach określonych w podstawie 

kształcenia ogólnego, w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania  i Przedmiotowych 

Zasadach Oceniania, 

11) na uzasadnioną i umotywowaną prośbę rodzica/prawnego opiekuna, nauczyciel uzasadnia 

wystawioną ocenę pisemnie,  

12) uczeń jest zobowiązany do informowania rodziców na bieżąco o swoich ocenach przez 

przekazanie informacji ustnej lub przez zapis w zeszycie przedmiotowym,  

13) rodzice zobowiązani są do kontaktowania się z wychowawcą i nauczycielem przedmiotu 

według ustalonego harmonogramu spotkań – zebrań rodziców, ,,drzwi otwartych” 

i konsultacji,  

14) harmonogram spotkań z rodzicami zostaje przedstawiony przez wychowawcę na pierwszym 

spotkaniu z rodzicami w  danym roku szkolnym,  

15) dopuszczalne są indywidualne ustalenia między rodzicem a nauczycielem dotyczące 

spotkań, jednak nie mogą one zakłócać przebiegu zajęć lekcyjnych i dyżurów nauczycieli 

pełnionych w czasie przerw,  

16) spotkania nie mogą być przypadkowe, nauczyciel powinien mieć możliwość przygotowania 

się do rozmowy.  

7. Wychowawca, nauczyciele, rodzice i uczniowie mają możliwość komunikacji poprzez dziennik 

elektroniczny.  

8. Rodzice mają bezpłatny dostęp do informacji w dzienniku elektronicznym i są zobowiązani 

do systematycznej obserwacji postępów w nauce swojego dziecka.  

9. O ocenach bieżących i przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych nauczyciel informuje 

rodziców podczas zebrań rodziców, ,,drzwi otwartych” i konsultacji oraz poprzez dziennik 

elektroniczny,  

10. Rodzice mają wgląd do ocen i frekwencji poprzez dziennik elektroniczny.  

11. Sprawdziany i prace pisemne uczniów są udostępniane rodzicom do wglądu na każde ich 

życzenie podczas zebrań rodziców, ,,drzwi otwartych” i konsultacji lub podczas spotkania 

uzgodnionego wcześniej z nauczycielem: 

1) nieobecność ucznia na sprawdzianie zaznacza się wpisaniem znaku ,,-”, 

2) zapisu poprawionej oceny dokonuje się w nawiasie kwadratowym (opcja popraw ocenę) 

wyższa ocena przyjmuje wagę 2, ocena niższa wagę 1, 

3) w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z poprawy pracy ocenę tę należy umieścić 

w dzienniku nie wliczając jej do średniej ważonej, 

4) w przypadku uzyskania oceny przez ucznia w innym terminie ustalonym przez nauczyciela, 

zostaje ona wpisana jako poprawa znaku ,,-” oznaczającego nieobecność ucznia na 

sprawdzianie. 
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12. Kategorie ocen cząstkowych oraz ich wagi określone są w dzienniku elektronicznym.  

13. Nieprzygotowanie ucznia do lekcji zaznacza się skrótem ,,np”, a brak zadania zaznacza się 

skrótem ,,bz”. 

14. Nieobecność lub spóźnienie ucznia na zajęciach zostaje odnotowana we właściwej rubryce, 

w odpowiedniej kategorii w dzienniku elektronicznym; natomiast nieobecność ucznia związana 

z udziałem ucznia w konkursach, zawodach, wyjazdach organizowanych przez Szkołę zaznacza 

się jako obecność ucznia na zajęciach,  

15. W Szkole przyjmuje się następujące zasady i sposoby sprawdzania bieżących postępów 

edukacyjnych uczniów:  

1) w okresie dwóch pierwszych tygodni pobytu w Szkole uczniowie zapoznawani są 

z kryteriami oceniania i nie otrzymują ocen niedostatecznych,  

2) w odniesieniu do przedmiotu jednogodzinnego w tygodniu, uczeń w ramach oceniania 

bieżącego powinien otrzymać co najmniej trzy oceny w semestrze,  

3) o przewidywanym sprawdzianie, pracy klasowej i teście nauczyciel przedmiotu powiadamia 

uczniów minimum na tydzień przed jego przeprowadzeniem i odnotowuje termin 

w dzienniku elektronicznym w celu uniknięcia kumulacji sprawdzianów z różnych 

przedmiotów,  

4) dopuszczalne są trzy sprawdziany tygodniowo dla ucznia,  

5) jeżeli sprawdzian nie odbędzie się w zaplanowanym terminie z przyczyn losowych, 

to zostaje przeprowadzony na najbliższej lekcji przedmiotu, bez względu na liczbę 

wcześniej zapisanych w dzienniku sprawdzianów,  

6) każdy uczeń ma obowiązek uczestniczyć w przewidzianych formach sprawdzania 

wiadomości i umiejętności oraz podjąć pracę nad zadaniami,  

7) w przypadku nieobecności na sprawdzianie z powodu choroby lub wypadku losowego, 

uczeń ma obowiązek poddać się sprawdzeniu wiedzy i umiejętności w trybie i czasie 

określonym przez nauczyciela, z uwzględnieniem terminu zapisanego poniżej w § 9 ust. 15, 

pkt. 8-9),  

8) w przypadku choroby lub nieobecności z ważnych przyczyn usprawiedliwionych przez 

rodzica (prawnego opiekuna) czas na zaliczenie zaległej formy sprawdzenia wiedzy 

i umiejętności nie jest dłuższy niż dwa tygodnie od powrotu ucznia do Szkoły,  

9) jeśli uczeń nie przystąpi do zaliczenia w ustalonym terminie, nauczyciel ma prawo w trybie 

dowolnym sprawdzić jego wiedzę i umiejętności, nie później niż dwa tygodnie od powrotu 

ucznia do Szkoły,  

10) jeżeli uczeń nie wykorzysta możliwości opisanej w § 9 ust. 15, pkt 8-9 otrzyma ocenę 

niedostateczną, 

11) jeżeli uczeń przystąpił do sprawdzianu i otrzymał ocenę niedostateczną, może jednokrotnie 

przystąpić do poprawy, w trybie ustalonym przez nauczyciela, nie później jednak niż 

w czasie dwóch tygodni od sprawdzianu,  

12) przewiduje się poprawianie innych ocen niż niedostateczna za zgodą nauczyciela 

przedmiotu,  

13) w odniesieniu do odpowiedzi wynikających z własnej inicjatywy ucznia, ocenie nie podlega 

sam fakt aktywności, lecz zaprezentowane tą drogą umiejętności i wiadomości,  

14) nauczyciel przedmiotu ustala „wagę” poszczególnych ocen; „wagę 2” uzyskują oceny 

15) z prac klasowych, sprawdzianów, testów , długoterminowych samodzielnych lub grupowych 

prac np. projektów, doświadczeń, badań oraz oceny informujące o umiejętnościach 

kluczowych i zaangażowaniu ucznia w proces uczenia się,  

16) nauczyciel powinien poinformować ucznia o otrzymanej ocenie ze sprawdzianu najpóźniej 

dwa tygodnie od jego przeprowadzenia; w przypadku kartkówek termin ten wynosi jeden 

tydzień,  
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17) przed każdą formą sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel podaje uczniom kryteria 

oceniania, a w komentarzu do pracy odnosi się do zasad wcześniej ustalonych 

w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.  

16. Przyjmuje się następujące kryteria procentowe oceny wiadomości i umiejętności ucznia:  

95% – 100% cel 

85% – 94% bdb  

75% – 84% db 

50% - 74% dst 

25% – 49% dop  

poniżej 24% ndst  

17. Klasyfikacja śródroczna przeprowadzana jest jednokrotnie na koniec I semestru w terminie 

przyjętym w danym roku szkolnym, a klasyfikacja roczna i końcowa jednokrotnie w czerwcu.  

18. Przewidywane oceny klasyfikacyjne nauczyciel wpisuje do dziennika elektronicznego oraz 

informuje o nich rodziców na wywiadówkach, ,,drzwiach otwartych” lub konsultacjach na 

4 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej w uzgodnieniu 

z wychowawcą klasy. 

19. Informację o zagrożeniach oceną niedostateczną sporządza się pisemnie, dokument ten 

przedkłada się rodzicowi /opiekunowi prawnemu do podpisu i jest on przechowywany przez 

wychowawcę. 

20. W przypadku niestawienia się rodzica na umówione spotkanie, informacja zostaje wysłana 

listem poleconym na specjalnym formularzu w ciągu trzech dni roboczych od momentu 

wystawienia zagrożenia oceną niedostateczną.  

21. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.  

22. Przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych nauczyciel musi kierować się średnią ważoną 

ucznia ze wszystkich ocen cząstkowych odpowiednio w semestrze/ w roku szkolnym według 

następującego poniższej tabeli: 

 

ŚREDNIA WAŻONA (S) OCENA 

1<S<1,6 1 

1,6 ≤ S < 2,6  2 

2,6≤S < 3,6 3 

3,6 ≤ S < 4,6 4 

4,6 ≤ S < 5,6 5 

S ≥ 5,6 6 

 *Średnia ważona obliczana jest według wzoru: suma iloczynów (ocena x waga) podzielona przez 

sumę wag.  

23. Wagi ocen różnych form aktywności określają poszczególne Przedmiotowe Zasady Oceniania 

zgodnie z poniższą tabelą. 

Forma aktywności ucznia 
Waga 

oceny 

Praca klasowa 2 

Sprawdziany (z kilku jednostek lekcyjnych, z danego działu) 2 

Długoterminowa samodzielna lub grupowa praca domowa  

(np. projekty edukacyjne, przygotowanie do konkursów, udział 

w zawodach) 

2  

Kartkówki  1 

Dłuższe wypowiedzi ustne na lekcjach (dot. przedmiotów 

humanistycznych) 

2 

Odpowiedzi ustne  1 

Praca ucznia na lekcji 1 
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Ćwiczenia praktyczne  

np. projekty, doświadczenia, hodowle, gra na instrumencie 

2 

Zadania domowe 1 

Zeszyty przedmiotowe, zeszyty ćwiczeń 1 

Karty pracy 1 

Prace plastyczne i literackie 2 

Recytacje i głośne czytanie 1 

Konkursy szkolne i zawody sportowe szkolne 1 

Konkursy zewnętrzne i zawody sportowe zewnętrzne 2 

Odpowiedni strój na lekcjach wychowania fizycznego 1 

    

  

24. Ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne na danym 

etapie kształcenia w danym oddziale, a ocenę zachowania – wychowawca klasy; 

25. Ocena roczna (klasyfikacyjna) zostaje wystawiona na podstawie dwóch ocen semestralnych 

zgodnie z poniższą tabelą: 

 

 IIsemestr 

 

 

 

I semestr 

 

1 2 3 4 5 6 

1 1 2 2 3 3 4  

2 1 2 3 3 4 4 

3 2 2 3 4 4 4  

4 2 3 3 4 5 5 

5 3 4 4 4 5 6 

6 3 4 4 5 5 6 

  

26. Ocena roczna (klasyfikacyjna) musi być podwyższona na celującą, jeśli uczeń miał w roku 

szkolnym szczególne osiągnięcia tzn. był finalistą lub laureatem wojewódzkich konkursów 

przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty. 

27. Nauczyciel przedmiotu ma prawo podwyższyć o jeden stopień ocenę śródroczną lub roczną 

(klasyfikacyjną) niż to wynika z powyższej tabeli w przypadku osiągnięć ucznia wynikających 

z jego udziału w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu co najmniej gminnym, przy 

czym uczeń spełnił następujące warunki: 

1) brał udział w przynajmniej 75% zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu,  

2) przystąpił do wszystkich zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy i umiejętności,  

3) ze wszystkich prac klasowych, testów oraz sprawdzianów wiedzy i umiejętności 

w danym semestrze uzyskał oceny pozytywne,  

4) aktywnie przez cały semestr pracował na zajęciach, wyróżniając się na tle klasy.  

Ponadto nauczyciel przedmiotu może na prośbę ucznia podwyższyć o jeden stopień ocenę 

śródroczną lub roczną (klasyfikacyjną) niż to wynika z powyższej tabeli pod warunkiem, że uczeń 

spełnił następujące warunki: 

1) brał udział w przynajmniej 75% zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu,  

2) przystąpił do wszystkich zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy i umiejętności,  

3) ze wszystkich prac klasowych, testów oraz sprawdzianów wiedzy i umiejętności 

w danym semestrze uzyskał oceny pozytywne,  

4) aktywnie przez cały semestr pracował na zajęciach, wyróżniając się na tle klasy. 
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28. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona 

tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

29. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów i ich rodziców o warunkach 

i trybie otrzymania oceny wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z danych 

zajęć edukacyjnych.  

30. Zagrożenie oceną niedostateczną, wystawiane na miesiąc przed klasyfikacją, otrzymuje uczeń, 

którego średnia ważona zamyka się w przedziale 1,00 – 2,00.  

31. Niewystawienie przewidywanej oceny niedostatecznej śródrocznej/rocznej z danego przedmiotu 

nie wyklucza oceny niedostatecznej śródrocznej/rocznej wówczas, gdy podejmowana 

aktywność szkolna ucznia jest radykalnie niższa w porównaniu do poziomu aktywności przed 

wystawieniem proponowanej oceny dopuszczającej.  

32. Najpóźniej na 3 dni przed śródroczną, roczną i końcową klasyfikacją poszczególni nauczyciele 

przedmiotów mają obowiązek wpisać w dzienniku elektronicznym ustaloną przez siebie ocenę 

i poinformować o niej uczniów.  

33. Nauczyciel ma obowiązek umotywować ocenę śródroczną lub roczną na prośbę ucznia lub jego 

rodziców.  

34. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

średnią co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje 

promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  

35. Uczniowi, który uczęszczał na zajęcia edukacyjne religię lub etykę, wlicza się do średniej ocen 

również oceny roczne z tych zajęć.  

1) Ustalenie oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć 

artystycznych następuje na podstawie oceny wysiłku wkładanego przez ucznia 

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.  

a) W przypadku zajęć wychowania fizycznego należy też uwzględnić systematyczność 

udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych na rzecz 

sportu szkolnego i kultury fizycznej.  

36. Egzamin poprawkowy jest organizowany z uwzględnieniem następujących zasad:  

1) uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał jedną lub dwie oceny niedostateczne, 

ma możliwość zdawania egzaminu poprawkowego; uczeń i jego rodzice zostają 

powiadomieni o terminie egzaminu przez wychowawcę klasy lub listem poleconym,  

2) nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany do przedstawienia uczniowi zakresu materiału 

objętego egzaminem; odpowiedni dokument składa w dwóch egzemplarzach w sekretariacie 

Szkoły; uczeń lub rodzic potwierdza własnoręcznym podpisem odebranie dokumentu,  

3) egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu 

z informatyki, techniki, plastyki, zajęć artystycznych, muzyki i wychowania fizycznego, 

z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych,  

4) egzamin poprawkowy odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a jego dokładny termin 

wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych,  

5) egzamin poprawkowy obejmuje materiał całego roku szkolnego, zgodnie z wymaganiami 

edukacyjnymi i kryteriami ich zaliczania obowiązującymi na danym przedmiocie,  

6) egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły w składzie:  

a) Dyrektor Szkoły lub nauczyciel wskazany przez Dyrektora jako przewodniczący 

komisji,  

b) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne– egzaminator,  

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne,  

7) na własną prośbę i w szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel może być 

zwolniony z udziału w pracach komisji za zgodą Dyrektora, który wyznacza nowy skład 

komisji; dopuszcza się udział nauczycieli z innej szkoły w egzaminie, 

8) treści i zadania do egzaminu ustala nauczyciel przedmiotu, uwzględniając kryteria oceniania 

określone w Wewnątrzszkolnych i Przedmiotowych Zasadach Oceniania, 
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9) z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający:  

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,  

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,  

c) termin egzaminu,  

d) imię i nazwisko ucznia,  

e) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,  

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

10) do protokołu, o którym mowa w § 9 ust. 36.  pkt. 9), dołącza się pisemne prace ucznia, 

zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu 

przez ucznia zadania praktycznego; protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia,  

11) uczeń, który z uzasadnionych przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu w określonym 

terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez Dyrektora 

Szkoły (wyznaczonym do końca września),  

12) uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę,  

13) istnieje możliwość promowania warunkowego ucznia (raz w ciągu całego etapu 

edukacyjnego), który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu pod 

warunkiem, że przedmiot ten, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowany jest 

w klasie programowo wyższej; decyzję podejmuje Rada Pedagogiczna w głosowaniu 

jawnym po uprzednim wysłuchaniu opinii nauczyciela uczącego, wychowawcy i pedagoga.  

37. Egzamin klasyfikacyjny jest organizowany z uwzględnieniem następujących zasad:  

1) uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, 

w szczególności w sytuacji gdy opuścił ponad 50% godzin przeznaczonych na zajęcia 

w planie nauczania,  

2) uczeń nieklasyfikowany w pierwszym semestrze roku szkolnego kontynuuje naukę 

w drugim semestrze i w przypadku wyrównania braków i uzupełnienia zaległości w sposób 

ustalony przez nauczyciela zajęć edukacyjnych, może otrzymać roczną ocenę klasyfikacyjną 

i być promowany do klasy programowo wyższej,  

3) uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny,  

4) uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej,  

5) egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok lub program 

nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza Szkołą zgodnie z odrębnymi 

przepisami,  

6) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:  

a) nauczyciel danych zajęć edukacyjnych jako przewodniczący komisji,  

b) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych,  

7) w przypadku ucznia realizującego obowiązek szkolny poza Szkołą, zgodnie z odrębnymi 

przepisami, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:  

a) Dyrektor Szkoły lub nauczyciel wskazany przez Dyrektora jako przewodniczący 

komisji,  

b) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany egzamin,  

8) w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów – 

rodzice ucznia,  

9) egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu 

z informatyki, techniki, plastyki, zajęć artystycznych, muzyki i wychowania fizycznego, 

z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych,  
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10) egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia realizującego obowiązek nauki poza 

Szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, plastyki, zajęć 

artystycznych, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych,  

11) zadania egzaminacyjne opracowuje nauczyciel przedmiotu,  

12) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych; termin uzgadnia z uczniem 

i jego rodzicem nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których uczeń jest 

nieklasyfikowany,  

13) z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności:  

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których jest prowadzony egzamin,  

b) imiona i nazwiska nauczycieli uczestniczących w egzaminie,  

c) termin egzaminu klasyfikacyjnego,  

d) imię i nazwisko ucznia,  

e) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,  

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną,  

14) do protokołu, o którym mowa powyżej w § 9 ust. 37., pkt. 13), dołącza się pisemne prace 

ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzła informację 

o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego; protokół stanowi załącznik do arkusza 

ocen.  

38. W Szkole obowiązują następujące procedury odwoławcze:  

1) na wniosek rodziców ucznia dokumentacja dotycząca egzaminów: klasyfikacyjnego, 

poprawkowego i sprawdzianu wiadomości, a także dokumentacja dotycząca oceniania 

ucznia, jest udostępniana uczniowi i jego rodzicom na ich pisemny, umotywowany wniosek 

do Dyrektora Szkoły,  

2) uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, 

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego trybu ustalania tej oceny,  

3) zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 

2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,  

4) uczeń lub jego rodzice formułują zastrzeżenia pisemnie do Dyrektora Szkoły, określając 

w szczególności:  

a) okoliczności prawne, które zostały ich zdaniem naruszone,  

b) jaka ocena została wystawiona,  

5) w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

Dyrektor Szkoły w czasie 5 dni od wpłynięcia podania, uzgadnia z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami) termin sprawdzianu wiadomości przez komisję, o której mowa 

niżej w§ 9 ust. 38., pkt 7,  

6) Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości 

i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

z danych zajęć edukacyjnych. W skład komisji wchodzą:  

a) Dyrektor Szkoły lub nauczyciel wskazany przez Dyrektora jako przewodniczący 

komisji,  

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,  

c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzący takie same lub 

pokrewne zajęcia edukacyjne,  

7) ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od ustalonej wcześniej; ocena ustalona 

przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego,  
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8) z przeprowadzonego sprawdzianu wiadomości sporządza się protokół zawierający 

w szczególności:  

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany sprawdzian,  

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,  

c) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,  

d) imię i nazwisko ucznia,  

e) zadania (ćwiczenia) sprawdzające,  

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną,  

9) do protokołu, o którym mowa w § 9 ust. 38., pkt. 8), dołącza się pisemne prace ucznia, 

zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu 

przez ucznia zadania praktycznego; protokół stanowi załącznik do arkusza ocen danego 

ucznia,  

10) procedurę odwoławczą stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny z zajęć 

edukacyjnych, uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin zgłaszania 

zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.  

39. Zespoły przedmiotowe nauczycieli stosują wymagania szczegółowe dla poszczególnych 

przedmiotów, określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu 

edukacyjnego. 

40. Podczas  stosowania wymagań, o których mowa w § 9 ust.1-39. uwzględnia się następujące 

kryteria oceniania:  

1) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe z pomocą 

nauczyciela;  

2) wymagania podstawowe (na ocenę dostateczną) obejmują treści:  

a) najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu i konieczne do kontynuowania 

bez zakłóceń dalszej nauki,  

b) potrzebne w życiu codziennym,  

c) łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego,  

d) przystępne, o niewielkim stopniu złożoności;  

3) wymagania ponadpodstawowe (rozszerzające na ocenę dobrą i dopełniające na ocenę bardzo 

dobrą) obejmują treści:  

a) stanowiące pogłębienie i rozszerzenie wymagań podstawowych,  

b) istotne w uczeniu się danego przedmiotu,  

c) bardziej złożone, mniej przystępne niż te, zaliczone do wymagań podstawowych,  

d) przydatne, ale nie niezbędne w życiu codziennym,  

e) użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej rzeczywistości,  

f) mieszczące się w podstawach programowych i programach nauczania;  

4) wymagania na ocenę celującą obejmują umiejętności wykraczające ponad treści określone 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego;  

5) ocenę celującą może otrzymać w szczególności uczeń spełniający wymagania tej oceny, 

który ponadto aktywnie i systematycznie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych 

organizowanych na terenie Szkoły.  

41. Budowa Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania jest procesem, który będzie kontynuowany 

w latach następnych.  

42. Dopuszcza się również inne sposoby oceniania uczniów mające na celu podniesienie 

efektywności kształcenia i motywacji uczniów, w tym ocenianie kształtujące.  

43. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego w szczególności po zmianie 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, informuje uczniów o nowych, przyjętych 

zasadach oceniania, w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy w szczególności na 

pierwszym spotkaniu w roku szkolnym; uczeń potwierdza zapoznanie się z zasadami oceniania 

własnoręcznym podpisem. 
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44. Rodzice uczniów zostają poinformowani o obowiązujących zasadach na pierwszych zebraniach 

w każdym roku szkolnym. Rodzice potwierdzają zapoznanie się z zasadami oceniania 

własnoręcznym podpisem. 

45. Uczeń kończy Szkołę jeżeli:  

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązujących zajęć 

edukacyjnych pozytywne oceny końcowe,  

2) przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, 

3) zrealizował gimnazjalny projekt edukacyjny.  

 

§ 10 

 

OCENIANIE ZACHOWANIA 

 

1. Ocenianie zachowania w Gimnazjum w Ostromecku realizuje cele oceniania zawarte 

w przepisach, o których mowa w Podstawach prawnych Statutu Gimnazjum w Ostromecku. 

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli 

oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego 

i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie Gimnazjum w Ostromecku.  

3. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania Zachowania w szczególności mają na celu:  

1) pomóc uczniowi w samodzielnym planowaniu rozwoju,  

2) motywować go do rozwijania zainteresowań także poprzez udział w projekcie edukacyjnym,  

3) informować rodziców (opiekunów prawnych), nauczycieli i ucznia o możliwościach, 

postępach i trudnościach w zachowaniu ucznia oraz wskazywać sposób ich pokonywania,  

4) umożliwić nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy wychowawczej. 

4. W Szkole przyjmuje się następujący zakres i charakter kryteriów oceniania:  

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia – w tym udział w projekcie edukacyjnym,  

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,  

3) dbałość o honor i tradycje Szkoły,  

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,  

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

6) godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią,  

7) okazywanie szacunku innym osobom.  

5. W Szkole przyjmuje się następujące zasady wystawiania oceny zachowania:  

1) wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców 

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

o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

2) ocenę śródroczną i roczną zachowania na podstawie punktów ustala wychowawca w sposób 

jawny po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli uczących w danej klasie,  

3) proponowaną ocenę zachowania wychowawca wystawia w dzienniku elektronicznym na 

4 tygodnie przed posiedzeniem Rady klasyfikacyjnej i informuje o niej ucznia, jego 

rodziców/prawnych opiekunów na zebraniu, 

4) wychowawca jest zobowiązany poinformować uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) 

o wystawionej śródrocznej i rocznej ocenie zachowania oraz wpisać ją do dziennika 

elektronicznego najpóźniej na 3 dni przed klasyfikacją,  

5) ocena wychowawcy jest ostateczna z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w procedurach 

odwoławczych w § 10 ustęp 15., pkt. 1-2),  

6) obniżenie oceny może zostać zawieszone, jeśli uczeń przyjmie informacje dotyczące 

swojego funkcjonowania w rozmowie z wychowawcą i zaplanuje oraz zrealizuje sposoby 

zmiany postępowania,  
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7) przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń 

na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej,  

8) w procesie oceniania zachowania wychowawca klasy uwzględnia:  

a) wywiązywanie się z obowiązków szkolnych – w tym udział w projekcie edukacyjnym,  

b) kulturę osobistą – w tym dbałość o piękno mowy ojczystej i okazywanie szacunku 

innym osobom,  

c) aktywność społeczną ucznia – w tym postępowanie zgodne z dobrem społeczności 

szkolnej, 

d) dbałość o honor i tradycje Szkoły,  

9) nauczyciele zobowiązani są do uzupełnienia punktów dodatnich do końca każdego miesiąca, 

natomiast punkty ujemne muszą być uzupełnione po każdym incydencie,  

10) wychowawca systematycznie omawia z uczniami na lekcjach wychowawczych ich 

funkcjonowanie na podstawie powyższych kryteriów, udziela im informacji i planuje pracę 

nad pozytywnymi zmianami w ich zachowaniu. O efektach tej pracy systematycznie 

informuje rodziców oraz innych nauczycieli i na tej podstawie organizuje z nimi 

współpracę.  

6. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny ucznia z przedmiotów nauczania.  

7. W Szkole przyjęto punktowy system określania ocen zachowania. 

8. Każdy otrzymuje na początku semestru 150 punktów. Za stwierdzone przypadki złego lub 

dobrego zachowania uczeń może uzyskać punkty dodatnie lub ujemne. 

1) Punkty dodatnie uczeń otrzymuje za: 
a) udział w konkursach przedmiotowych: 

-etap szkolny 10 pkt. 

-etap gminny 20 pkt. 

-etap powiatowy 30 pkt. 

-etap wojewódzki 50 pkt. 

-inne konkursy zewnętrzne 15 pkt.  

b) pełnienie funkcji w klasie 5–10 pkt. (w zależności od funkcji i zaangażowania), 

c) pełnienie funkcji w Szkole 10–20 pkt. (w zależności od funkcji), 

d) reprezentowanie Szkoły w zawodach sportowych: 

-zawody szkolne 5 pkt. 

-zawody gminne 10 pkt. 

-zawody powiatowe 20 pkt. 

-zawody wojewódzkie 30 pkt. 

e) pomoc w zrealizowaniu imprezy klasowej do 20 pkt. 

f) pomoc w zrealizowaniu imprezy szkolnej do 30 pkt. 

g) realizacja projektu gimnazjalnego 

 uczeń, który podczas realizacji projektu gimnazjalnego czynnie uczestniczył 

w formułowaniu tematu projektu, aktywnie uczestniczył w kluczowych działaniach 

na poszczególnych etapach jego realizacji otrzymuje 60 pkt.; 

 uczeń, który podczas realizacji projektu gimnazjalnego prawidłowo wypełniał swoje 

zadania, reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu otrzymuje 

40 pkt. ; 

 uczeń, który podczas realizacji projektu gimnazjalnego wypełniał swoje obowiązki 

lecz zdarzało mu się nie wywiązywać z przyjętych zadań, co było przyczyną 

opóźnień lub konfliktów w zespole otrzymuje 20 pkt. 

h) praca na rzecz klasy 5-20 pkt. 
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i) praca na rzecz Szkoły 10-30 pkt. 

j) praca na rzecz środowiska (np. lokalnego, przyrodniczego)10-30 pkt. 

k) systematyczna pomoc kolegom w nauce 10–20 pkt. 

l) przestrzeganie zasad higieny 10 pkt. 

m) systematyczne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych do 30 pkt. 

n) systematyczne noszenie stosownego stroju szkolnego (jednorazowo na semestr) do 

20 pkt. 

o) punktualność (jednorazowo na semestr) do 20 pkt.  

p) dbałość o piękno mowy ojczystej (jednorazowo na semestr) do 20 pkt. 

q) troska o bezpieczeństwo i zdrowie, właściwa postawa wobec zagrożeń (jednorazowo na 

semestr) do 30 pkt. 

r) kulturalne zachowanie, szacunek do innych osób (jednorazowo na semestr) do 30 pkt. 

s) stuprocentowa frekwencja na zajęciach szkolnych (jednorazowo na semestr) 30 pkt. 

2) Punkty ujemne uczeń otrzymuje za: 
a) niewłaściwe zachowanie na lekcjach 5-10 pkt. 

b) niewykonywanie poleceń nauczyciela 20 pkt. 

c) arogancki stosunek do innych osób 30 pkt. 

d) fałszowanie dokumentów, podpisów 30 pkt. 

e) okłamywanie nauczyciela 10 pkt. 

f) samowolne opuszczenie terenu Szkoły 20 pkt. 

g) znęcanie się nad zwierzętami 50 pkt. 

h) ubliżanie kolegom, poniżanie, dokuczanie słabszym, wyśmiewanie 20 pkt. 

i) zaczepki słowne lub fizyczne, także udział w bójce 30 pkt. 

j) wulgarne słownictwo 20 pkt. 

k) wrzaski w budynku szkolnym, słuchanie głośnej muzyki 10 pkt. 

l) korzystanie na terenie Szkoły z urządzeń elektronicznych niezgodnie z procedurą 20 pkt.  

m) celowe niszczenie sprzętu i budynku 20 pkt. 

n) niszczenie cudzej własności 10 – 50 pkt. 

o) kradzież 50 pkt. 

p) zaśmiecanie otoczenia 10 pkt. 

q) palenie tytoniu 50 pkt. 

r) picie alkoholu 50 pkt. 

s) nieusprawiedliwione opuszczenie lekcji 10 pkt. 

t) niewykonanie zobowiązania 5 – 10 pkt. 

u) wyłudzanie pieniędzy 50 pkt. 

v) uchylanie się od noszenia właściwego stroju do 20 pkt. 

w) realizacja edukacyjnego projektu gimnazjalnego 

 uczeń, który podczas realizacji projektu gimnazjalnego często zaniedbywał swoje 

obowiązki lub odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg przyjętego przez 

zespół harmonogramu i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków 

zespołu projektowego od 0 pkt. do (- 50 pkt.); 

 uczeń, który  nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze swoich 

obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego 

postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna 

projektu do (– 60) pkt. 

9. Wychowawca klasy może dodać uczniowi do 30 punktów dodatnich. 

10. Ocenę semestralną zachowania ucznia ustala się w oparciu o sumę zebranych punktów zgodnie 

z  poniższą tabelą, z zastrzeżeniem, że ocenę wzorową może otrzymać uczeń, który uzyskał 

mniej niż 25 pkt. ujemnych, a  ocenę bardzo dobrą uczeń, który uzyskał mniej niż 50 pkt. 

ujemnych. 
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1) w przypadku zachowania wzorowego punkty ujemne uczeń może uzyskać za drobne, 

sporadyczne niedociągnięcia w zachowaniu i wypełnianiu obowiązków szkolnych, 

 

 ILOŚĆ PUNKTÓW ZACHOWANIE 

Poniżej 45 NAGANNE 

45–104 NIEODPOWIEDNIE 

105–149 POPRAWNE 

150–225 DOBRE 

226–270 BARDZO DOBRE 

271 i więcej WZOROWE 

11. Ocenę roczną zachowania ucznia ustala się w oparciu o poniższą tabelę. 

 

 

12. Elementem wywiązywania się z obowiązków szkolnych jest frekwencja ucznia. 

Wychowawca klasy w tym zakresie uwzględnia poniższe postanowienia:  

1) o ustaleniach dotyczących frekwencji wychowawcy informują uczniów oraz ich rodziców 

opiekunów prawnych w formie pisemnej na początku roku, 

2) w przypadku nieobecności ucznia w Szkole przekraczającej 5 dni, wychowawca klasy 

niezwłocznie kontaktuje się z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia celem wyjaśnienia 

przyczyny,  

3) w przypadku dużej liczby godzin usprawiedliwianych przez rodziców, wychowawca 

zobowiązany jest do konsultowania problemu z pedagogiem, 

4) w Szkole stosuje się następujące szczegółowe kryteria oceniania zachowania w zależności 

od frekwencji:  

a) w przypadku opuszczania lekcji bez usprawiedliwienia przez ucznia, wychowawca 

informuje o tym pedagoga i po analizie sytuacji wychowawczej wspólnie podejmują 

właściwe działania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach informowany jest 

właściwy sąd rodzinny, 

b) nagminne naruszanie przez ucznia obowiązku uczęszczania na zajęcia w ostatnich 

dwóch tygodniach roku szkolnego może skutkować zmianą rocznej oceny z zachowania 

na niższą od planowanej; decyzja zostaje podjęta przez Radę Pedagogiczną, 

13. Oceną wyjściową zachowania jest ocena dobra.  

14. Ocenę końcową zachowania stanowi roczna ocena klasyfikacyjna w klasie programowo 

najwyższej.  

15. W związku z ocenianiem zachowania przyjmuje się następujące procedury odwoławcze: 

       II semestr 

I semestr  

naganne nieodpowiednie poprawne dobre 

bardzo 

dobre wzorowe 

naganne naganne nieodpowiednie nieodpowiednie poprawne poprawne dobre 

nieodpowiednie naganne nieodpowiednie poprawne poprawne dobre 

bardzo 

dobre 

poprawne nieodpowiednie nieodpowiednie poprawne dobre dobre 

bardzo 

dobre 

dobre nieodpowiednie poprawne poprawne dobre 

bardzo 

dobre wzorowe 

bardzo dobre nieodpowiednie poprawne dobre dobre 

bardzo 

dobre wzorowe 

wzorowe poprawne dobre dobre 

bardzo 

dobre 

bardzo 

dobre wzorowe 
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1) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowi) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora 

Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny. Zastrzeżenia mogą być 

zgłaszane od dnia ustalenia rocznej oceny z zachowania, nie później jednak niż 2 dni 

robocze od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.  

2) uczeń lub jego rodzice formułują zastrzeżenia pisemnie do Dyrektora Szkoły, określając 

w szczególności:  

a) okoliczności prawne, które zostały ich zdaniem naruszone,  

b) jaka ocena została wystawiona.  

3) w przypadku gdy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję, 

która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego 

komisji.  

4) w skład komisji wchodzą:  

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wskazany przez Dyrektora jako przewodniczący 

komisji,  

b) wychowawca oddziału,  

c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,  

d) pedagog,  

e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,  

f) przedstawiciel Rady Rodziców.  

5) komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń.  

6) ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od 

wcześniej ustalonej i jest ostateczna.  

7) z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:  

a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,  

b) termin posiedzenia,  

c) imię i nazwisko ucznia,  

d) wyniki głosowania, 

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną z zachowania wraz z uzasadnieniem.  

8) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

9) o ustalonej przez komisję ocenie z zachowania wychowawca klasy niezwłocznie informuje 

ucznia lub rodzica oraz dokonuje w terminie 3 dni roboczych od posiedzenia właściwych 

zapisów w dokumentacji przebiegu nauczania.  
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Rozdział 4 

ORGANY SZKOŁY 

 

§ 11 

Organami Szkoły są:  

1) Dyrektor Szkoły,  

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców, 

4) Samorząd Uczniowski.  

§ 12 

 

Kompetencje i zasady współdziałania organów Szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między 

nimi określa Statut oraz Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin Rady Rodziców, Regulamin 

Samorządu Uczniowskiego.  

§ 13 

Dyrektor Szkoły w szczególności:  

1) kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia;  

5) tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów; 

6) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących; 

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły;  

8) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę; 

9) wykonuje zadania wynikające z przepisów szczegółowych; 

10) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 

praktyk pedagogicznych;  

11) stwarza warunki do działania w Szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej Szkoły; 

12) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym; 

13) zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań 

dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych; 

14) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez 

Szkołę; 

15) dokonuje oceny pracy nauczyciela. 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-09-2016&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-09-2016&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-09-2016&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-09-2016&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-09-2016&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-09-2016&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-09-2016&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-09-2016&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-09-2016&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-09-2016&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-09-2016&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-09-2016&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-09-2016&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-09-2016&qplikid=2#P2A6
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§ 14 

 

Kompetencje Rady Pedagogicznej:  

1) zatwierdzanie planu pracy Szkoły, 

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

3) przygotowanie zmian Statutu, uchwala jego nowelizację, 

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

5) występowanie z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie 

z funkcji Dyrektora Szkoły,  

6) akceptowanie zmiany podręczników i programów nauczania w każdym roku szkolnym, 

7) delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,  

8) opiniowanie tygodniowego przydziału godzin, 

9) opiniowanie projektu planu finansowego,  

10) opiniowanie propozycji Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału stałych prac i zajęć,  

11) zatwierdzanie szkolnego zestawu programów nauczania, 

12) opiniowanie przedstawionych przez Dyrektora propozycji realizacji dwóch godzin zajęć 

wychowania fizycznego, 

13) wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 

na zajęciach, 

14) wyrażanie zgody na egzamin poprawkowy, 

15) postanawianie o warunkowym promowaniu ucznia do klasy programowo wyższej w ciągu 

roku szkolnego, 

16) postanawianie o warunkowym promowaniu ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego 

z jednego przedmiotu, do klasy programowo wyższej raz na danym etapie nauczania, 

17) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

18) uchwalanie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły, 

19) opiniowanie i powierzenie stanowiska wicedyrektora i innych kierowniczych stanowisk 

w Szkole, 

20) opiniowanie przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień. 

21) uchwalanie zmian w Regulaminie Rady Pedagogicznej. 

 

§ 15 

 

1. Działalność Rady Rodziców przebiega w oparciu o Regulamin Rady Rodziców opracowany 

przez rodziców.  

2. Kompetencje Rady Rodziców 

1) opiniuje przedstawione przez Dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin zajęć 

wychowania fizycznego,  

2) organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań 

Szkoły, 

3) gromadzi fundusze na osobnym koncie bankowym niezbędnych do wspierania działalności 

Szkoły, a także ustala zasady użytkowania tych funduszy, 

4) występuje z wnioskami oraz opiniami do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły 

dotyczącymi wszystkich spraw Gimnazjum w Ostromecku, 
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5) może składać pisemne zażalenia do Dyrektora Szkoły w przypadkach nierespektowania 

uprawnień Rady Rodziców przez organy Szkoły oraz jej pracowników i oczekiwać 

odpowiedzi w przeciągu 7 dni,  

6) w przypadku konfliktu Rady Rodziców z  organami  Szkoły  wynikającego 

z nierespektowania uprawnień Rodziców lub nieudzielenia wyczerpującej odpowiedzi na 

złożone zażalenie, Rada Rodziców może zwracać się o rozstrzygnięcie sporu do organu  

prowadzącego Szkołę. 

 

§ 16 

 

1. Samorząd Uczniowski  

1) Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

2) Zasady wybierania i działania organów samorządu określa Regulamin Samorządu 

Uczniowskiego uchwalony przez Radę Samorządu Uczniowskiego. 

3) Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.  

2. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego 

1) Samorząd Uczniowski przedstawia Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej 

oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności 

dotyczących praw, takich jak:  

a) prawo do zapoznania 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 działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie 

z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,  

d) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,  

e) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego, 

f) prawo  do organizowania życia szkolnego umożliwiającego rozwijanie i zaspokajanie 

własnych zainteresowań, 

2) Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego mogą uczestniczyć w posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej. 

 

§ 17 

 

Inne organizacje  

1) W Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży albo  rozszerzenie 

i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 
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ROZDZIAŁ 5 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

 
§ 18 

 

1. Nauka w Szkole trwa trzy lata. 

2. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku,  

a kończy – z dniem 31 sierpnia następnego roku. 

3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych określają przepisy dotyczące organizacji roku szkolnego. 

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

arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora we współpracy z organem 

prowadzącym. 

5. W arkuszu organizacji Gimnazjum w Ostromecku, zatwierdzanym przez organ prowadzący, 

zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników placówki łącznie z liczbą stanowisk 

kierowniczych oraz ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków 

przydzielonych przez organ prowadzący Gimnazjum w Ostromecku.  

6. Do realizacji swoich zadań Gimnazjum posiada odpowiednie pomieszczenia: sale lekcyjne, 

salę gimnastyczną wraz z zapleczem, pracownię komputerową, sekretariat, gabinet 

Dyrektora, gabinet pedagoga, zaplecze kuchenne i stołówkę, świetlicę szkolną, tereny 

rekreacyjne, boisko sportowe 

7. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są:  

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu 

kształcenia ogólnego; 

2) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;  

3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

4) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

8. Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie 

klasowo-lekcyjnym.  

9. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. 

10. Niektóre zajęcia, w szczególności: języki obce, informatyka, wychowanie fizyczne, 

ze względu na liczebność klas określaną w odrębnych przepisach, mogą być prowadzone 

poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach międzyoddziałowych. 

11. W Gimnazjum organizuje się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne, które 

odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

12. Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum w Ostromecku jest oddział złożony 

z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich 

przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania.  

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

Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.  

14. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.  

15. W Szkole prowadzone są zajęcia z doradztwa zawodowego.  

16. Szkoła współpracuje z Gminną Biblioteką Publiczno-Szkolną w Dąbrowie Chełmińskiej.  

17. Biblioteka służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych 

i wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz popularyzowaniu 

wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

18. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole w związku z dojeżdżaniem, czynna 

jest świetlica szkolna.  
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1) Uczniowie uczestniczący w zajęciach są pod stałą opieką wychowawców świetlicy. 

2) Celem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki 

wychowawczej, kształtowanie u młodzieży przyjaznego nastawienia do uczenia się, 

tworzenie do warunków do nauki własnej i pomocy w nauce. 

19. W Szkole funkcjonuje stołówka. 

20. Dyrektor może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki. 

1) Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminów 

klasyfikacyjnych. 

2) Gimnazjum w Ostromecku może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną. 

a) Szczegółowe zasady organizacji działalności innowacyjnej i eksperymentalnej 

określone zostaną w przypadku podjęcia decyzji o rozpoczęciu takiej działalności. 

 

§ 19 

 

Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi  

oraz materiałami ćwiczeniowymi 

 

1. Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zakupione z dotacji celowej MEN stanowią 

własność Szkoły.  

2. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające 

postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych 

mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom materiały 

ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.  

3. Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 1 uczniowie uzyskują począwszy od roku szkolnego:  

1) 2015/2016 - uczniowie oddziału klasy I;  

2) 2016/2017 - uczniowie oddziału klasy I i II; 

3) 2017/2018 - uczniowie oddziału klasy I, II I III. 

4. Uczniowie klas I-III lub ich rodzice pobierają podręczniki i materiały edukacyjne 

w sekretariacie Szkoły w wyznaczonym terminie. 

5. Zwrot podręczników odbywa się w ostatnim tygodniu zajęć szkolnych danego roku szkolnego. 

6. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów 

edukacyjnych szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu.  

7. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia 

z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego:  

1) uczeń odchodzący ze Szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników 

w sekretariacie Szkoły najpóźniej w dniu przerwania nauki.  

2) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony 

w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości 

psychofizycznych uczeń nie zwraca podręczników i na ich podstawie kontynuuje naukę 

w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje protokół zdawczo-

odbiorczy szkole, do której uczeń został przyjęty.  

8. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych 

określa Dyrektor Szkoły przy uwzględnieniu co najmniej trzyletniego czasu używania.  
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ROZDZIAŁ 6 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 
 

§ 20 

 

1. Pracownikami Szkoły są: 

1) wicedyrektor, 

2) nauczyciele; 

3) pracownicy administracyjni; 

4) pracownicy obsługi. 

2. Pracodawcą wszystkich pracowników Szkoły jest Dyrektor Szkoły. 

3. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły określają odrębne przepisy. 

4. Wszyscy pracownicy szkoły współdziałają w realizacji zadań statutowych Szkoły. 

5. Kwalifikacje nauczycieli oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy. 

6. Zasady wynagradzania innych pracowników szkoły określają odrębne przepisy. 

7. Indywidualny zakres obowiązków poszczególnym pracownikom przydziela Dyrektor. 

 

§ 21 

 

Do zadań Wicedyrektora należy w szczególności: 

1) wypełnianie czynności kierowniczych w imieniu Dyrektora, 

2) działanie w ramach udzielonych mu uprawnień, 

3) organizowanie i nadzorowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej, 

4) wykonywanie wszelkich prac zleconych przez Dyrektora Szkoły zgodnych 

z obowiązującymi przepisami.  

 

§ 22 

 

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 

obowiązek: 

1) szanować godność osobistą ucznia; 

2) kierować się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, rozwój psychofizyczny i intelektualny; 

3) nauczać, wychowywać oraz opiekować się uczniami; 

4) bezstronnie i obiektywnie oceniać oraz sprawiedliwie traktować wszystkich uczniów; 

5) w procesie oceniania przekazywać uczniowi informacje o tym co zrobił dobrze i jak 

powinien się dalej uczyć;  

6) pomagać w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w szczególności poprzez udzielanie 

uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

7) realizować treści podstawy programowej kształcenia ogólnego; 

8) systematycznie weryfikować, doskonalić i unowocześniać programy, metody dydaktyczne 

i wychowawcze; 

9) dbać o jakość i wyniki swej pracy; 

10) przestrzegać zapisów prawa oświatowego i prawa wewnątrzszkolnego; 

11) uczestniczyć w pracach Rady Pedagogicznej i realizować jej uchwały; 

12) brać udział w zebraniach organizowanych przez wychowawcę klasy w sprawie sposobów 

realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

13) prowadzić dokumentację działalności pedagogicznej w przyjętej w Szkole formie; 

14) dbać o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę; 
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15) dbać o sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne; 

16) pełnić dyżury podczas przerw zgodnie z odrębnym regulaminem i planem dyżurów 

nauczycielskich; 

17) w przypadku nieobecności skutecznie powiadamiać o tym fakcie Dyrekcję Szkoły na co 

najmniej kwadrans przed rozpoczęciem swoich zajęć; 

18) dbać o dobre imię Szkoły. 

2. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany indywidualny program 

edukacyjno–terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń w nim 

zawartych.  

1) Wskazane jest, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu w rozwoju ucznia, 

w oparciu o które będzie dokonywana ocena efektywności działań.  

 

§ 23 

 

1. W Szkole zatrudnieni są pedagog i logopeda. 

2. Do zadań pedagoga należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb, możliwości i uzdolnień uczniów oraz analizowanie 

przyczyn niepowodzeń szkolnych; 

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i możliwości; 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli; 

4) podejmowanie działań zapobiegających zaburzeniom zachowania oraz minimalizujących 

skutki zaburzeń rozwojowych; 

5) prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 

6) podejmowanie i wspieranie, we współdziałaniu z rodzicami i nauczycielami, działań 

wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych wynikających 

z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego; 

7) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez Szkołę na rzecz uczniów, rodziców 

i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu; 

8) inicjowanie oraz prowadzenie różnych form działania o charakterze integracyjnym oraz 

działań z zakresu profilaktyki uzależnień; 

9) udział w pracach Zespołu wychowawczego oraz Klasowego Zespołu Nauczycieli; 

3. Pedagog opracowuje na każdy rok szkolny plan pracy zatwierdzany przez Dyrektora. 

4. Pod koniec każdego semestru pedagog składa sprawozdanie ze swojej pracy.  

5. Pedagog prowadzi dokumentację swojej pracy. 

6. Szczegółowe cele i zadania działań pedagoga w Szkole określają odrębne przepisy. 

7. Do zadań logopedy należy w szczególności prowadzenie zajęć logopedycznych oraz udzielanie 

porad i konsultacji dla uczniów oraz rodziców mających na celu stymulację rozwoju mowy 

uczniów i eliminowanie jej zaburzeń. 

 

§ 24 

 

1. Nauczyciel wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.  

1) W uzasadnionych wypadkach opiekę wychowawczą może sprawować inny nauczyciel. 

2. Formy pracy nauczyciela wychowawcy muszą być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb 

oraz warunków Szkoły. 

3. Organizację i formy udzielania pomocy uczniom na terenie Szkoły określają przepisy w sprawie 

udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, 

4. Wychowawca oddziału ma obowiązek: 
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1) wspomagać rozwój ucznia w procesie uczenia się oraz przygotowania do życia 

w społeczeństwie; 

2) inspirować i wspomagać działania uczniów danego oddziału na rzecz Szkoły i środowiska; 

3) podejmować działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów między uczniami 

oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej; 

4) planować i organizować wspólnie z uczniami różne formy życia klasowego; 

5) współdziałać z rodzicami wychowanków w sprawach wychowania i kształcenia dzieci; 

6) informować rodziców i wychowanków o: 

a) programie wychowawczo-profilaktycznym,  

b) prawach rodziców i uczniów, 

c) zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

egzaminów, 

d) zachowaniu uczniów, postępach i przyczynach trudności w nauce ich funkcjonowaniu 

w społeczności klasowej i szkolnej; 

7) prowadzić regularne spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji 

na tematy wychowawcze; 

8) przygotować i realizować plan działań wychowawczych; 

9) poznać zespół klasowy, warunki  życia uczniów, ich potrzeb w celu  wytyczenia słusznego 

kierunku i stosowania właściwych metod pracy,  

10) współdziałać z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, pedagogiem, logopedą, 

w sprawach dotyczących jego uczniów; 

11) koordynować działania Klasowego Zespołu Nauczycielskiego na danym poziomie 

edukacyjnym; 

12) prowadzić dokumentację wychowawcy oddziału; 

13) uczestniczyć w zebraniach Zespołu wychowawczego. 

14) koordynować oddziaływania wychowawcze w ścisłym kontakcie z innymi nauczycielami 

i pedagogiem szkolnymi i rodzicami, 

15) przedstawiać na posiedzeniach Rady Pedagogicznej sprawozdania z pracy dydaktyczno-

wychowawczo-opiekuńczej powierzonej klasy, 

16) przedkładać Dyrektorowi Szkoły dokumenty stanowiące wartość archiwalną najpóźniej 

w ostatnim dniu zajęć edukacyjnych każdego roku szkolnego.  

5. Wychowawca w celu realizacji powyższych zadań:  

1) otacza indywidualną opieką każdego ucznia, 

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, 

3) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,  

4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując 

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

indywidualna opieka (dotyczy to również uczniów uzdolnionych jak i z różnymi 

trudnościami i niepowodzeniami), 

5) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów. 

 

§ 25 

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:  

1) zapewnia realizację Regulaminu Samorządu Uczniowskiego;  

2) pośredniczy w kontaktach uczniów z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Dyrektorem 

Szkoły;  

3) służy pomocą i radą w rozwijaniu nieskrępowanej działalności samorządowej uczniów; 

4) prowadzi dokumentację Samorządu Uczniowskiego; 
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5) przynajmniej raz w roku przedkłada sprawozdanie z działalności podczas zebrania Rady 

Pedagogicznej. 

 

§ 26 

 

1. Dyrektor Szkoły może tworzyć zespoły nauczycielskie stałe i doraźne. 

2. W Szkole funkcjonują zespoły nauczycielskie: 

1) przedmiotowe: 

a) zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,  

b) zespół humanistyczny, 

c) zespół matematyczno – przyrodniczy, 

d) zespół języków obcych, 

e) zespól ds. sportu 

2) klasowy zespół nauczycieli,  

3) zespół wychowawczy, 

4) zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

5) zespoły zadaniowo-problemowe np. ds. statutu, ewaluacji. 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący zespołu powołany przez Dyrektora. 

 

§ 27 

 

1. Nauczyciele uczestniczący w pracach zespołu przedmiotowego, ustalają corocznie cele 

i zadania zespołu, które obejmują:  

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów 

nauczania, kontrolowania treści zajęć edukacyjnych a także uzgodnienia decyzji w sprawie 

wyboru programów nauczania i podręczników oraz jego modyfikowania w miarę potrzeb; 

2) wspólne opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników 

nauczania; 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

dla początkujących nauczycieli; 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni szkolnych i uzupełnienie ich wyposażenia; 

5) ustalenie i opiniowanie zestawu programów nauczania dla danego oddziału, 

jego modyfikowania w miarę potrzeb;  

6) współuczestnictwo w opracowaniu narzędzi ewaluacji wewnętrznej; 

2. Ustala się, iż w ciągu roku szkolnego winny się odbyć co najmniej trzy spotkania zespołu. 

3. Zespół ma prawo do występowania z wnioskami i z projektami uchwał oraz przedstawiania ich 

na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 

4. Przewodniczący zespołów przedstawiają na posiedzeniach Rady Pedagogicznej sprawozdania 

z pracy działalności zespołu na koniec pierwszego semestru i roku szkolnego.  

5. Zespół może opiniować przygotowane w Szkole programy autorskie, innowacje i eksperymenty 

pedagogiczne oraz proponować zadania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

 

§ 28 

 

1. Nauczyciele Szkoły prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą Klasowy Zespół 

Nauczycieli. 

2. Do zadań Klasowego Zespołu Nauczycieli uczących w danym oddziale należy: 
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1) współdziałanie i uzgadnianie działań dydaktyczno-wychowawczych wobec ogółu uczniów 

oraz uczniów, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to również uczniów 

uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami); 

2) uczestniczenie w spotkaniach dotyczących sytuacji problemowych w danym oddziale, 

organizowanych na wniosek wychowawcy; 

3) ustalanie oceny zachowania uczniów. 

3. Przewodniczącym Klasowego Zespołu Nauczycieli (tzw. KZN) jest wychowawca danej klasy. 

 

§ 29 

 

1. Dyrektor Szkoły powołuje Zespół wychowawczy w skład którego powinni wchodzić: 

1) dyrektor placówki lub wyznaczony przez niego wicedyrektor jako przewodniczący,  

2) pedagog,  

3) psycholog, 

4) wychowawca klasy ucznia, w sprawie którego spotyka się zespół,  

5) inne osoby zaproszone ze względu na wagę rozpatrywanego problemu (np. kurator, asystent 

rodziny, pracownik GOPS itp.).  

2. Zadaniem Zespołu wychowawczego jest rozwiązywanie zaistniałych problemów 

wychowawczo-opiekuńczych.   

 

 

§ 30 

1. Dyrektor Szkoły powołuje Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w skład którego 

wchodzą: 

1) nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne; 

2) wychowawca klasy; 

3) pedagog szkolny;  

4) logopeda.  

2. Przewodniczącym Zespołu jest wychowawca klasy ściśle współpracujący z pozostałymi 

członkami Zespołu.  

3. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu (o którego 

terminie informowani są przez Szkołę). 

4. Koordynatorem prac wszystkich zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole 

jest pedagog szkolny.  

5. Celem pracy Zespołu jest integrowanie działań w zakresie pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej udzielanej uczniowi.  

6. Do zadań Zespołu należy: 

1) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów;  

2) udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom: 

a) szczególnie uzdolnionym,  

b) niepełnosprawnym,  

c) niedostosowanym społecznie,  

d) zagrożonym niedostosowaniem społecznym,  

e) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,  

f) z zaburzeniami komunikacji językowej,  

g) z chorobami przewlekłymi,  

h) z doświadczeniami sytuacji kryzysowej lub traumatycznej,  

i) z niepowodzeniami edukacyjnymi,  

j) zaniedbanymi środowiskowo,  

k) z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi. 
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3) opracowywanie oraz ewaluacja indywidualnych programów edukacyjnych dla uczniów,  

4) planowanie działań umożliwiających rozwijanie umiejętności wychowawczych 

rodziców i nauczycieli;  

5) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 

6) przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z uczniem.  

7. Ocenianie efektywności udzielanego uczniowi wsparcia. 

 

§ 31 

 

Zasady pracy pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługowych określają odrębne 

przepisy. Z uwagi na charakter zakładu pracy, w którym są zatrudnieni, powinni reprezentować 

właściwą postawę wobec uczniów. 

 

Rozdział 7 

UCZNIOWIE I RODZICE 

§ 32 

 

1. Do Gimnazjum uczęszczają uczniowie realizujący obowiązek szkolny na podstawie odrębnych 

przepisów, zgodnie z rejonizacją ustaloną przez organ prowadzący.  

2. Uczeń pełnoletni może zostać skreślony z listy uczniów Gimnazjum gdy spełnione są poniższe 

warunki:  

1) wyczerpano wszystkie określone prawem możliwości wyegzekwowania realizacji 

obowiązku szkolnego i nauki przed ukończeniem 18 roku życia – w tym powiadomienie 

Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego o naruszaniu tych obowiązków,  

2) nie uczęszcza na zajęcia lekcyjne lub poważnie narusza obowiązki ucznia wynikające 

ze Statutu Gimnazjum,  

3) poinformowany zostanie w formie pisemnej o placówkach, w których może kontynuować 

naukę,  

4) Rada Pedagogiczna podejmie uchwałę o skreśleniu ucznia pełnoletniego z listy uczniów 

Gimnazjum.  

3. Uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem, 

posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, obejmuje się w Szkole 

kształceniem specjalnym w oddziale ogólnodostępnym.  

4. Uczeń Gimnazjum w Ostromecku ma prawo do znajomości swoich praw i obowiązków.  

1) Szkoła dostarcza uczniom podstawowych informacji na temat ich praw,  

2) Dyrektor Szkoły umożliwia uczniom zapoznanie się ze Statutem. Statut Gimnazjum jest 

ogólnodostępny i  znajduje się w sekretariacie Szkoły. 

5. Uczeń ma prawo do: 

1) do swobodnego rozwoju swojej osobowości oraz do ochrony prywatności życia osobistego 

i rodzinnego,  

2) swobodnego wyrażania swojej opinii we wszystkich sprawach, jeśli nie narusza tym dóbr 

innych osób,  

3) otrzymania informacji z różnych źródeł „ideologicznych”, różnych koncepcji 

filozoficznych, bez cenzury (z wyjątkiem konieczności ograniczeń ze względu na wiek, 

zdolności percepcyjne), 

4) do poszanowania jego przekonań religijnych,  

5) uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych ujętych w planie nauczania – uczeń nie 

może być usunięty z zajęć szkolnych,  
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6) do wypoczynku,  

7) wypowiadania się w każdym postępowaniu w obrębie Szkoły dotyczącym jego osoby,  

8) do informacji, w szczególności do:  

a) poznania kryteriów oceniania i zasad zawartych w Wewnątrzszkolnych Zasadach 

Oceniania,  

b) jawnej i umotywowanej oceny,  

c) informacji i wiedzy zawartej w programach szkolnych – podawanej obiektywnie,  

9) korzystania z dóbr kultury oraz ich współtworzenia,  

10) uczestniczenia w pracach Samorządu Uczniowskiego,  

11) do oceny zachowania,  

12) wyrażenia swojej opinii o proponowanej ocenie,  

13) wglądu do swoich ocenionych prac pisemnych.  

6. W przypadku naruszenia praw wymienionych w § 32 ust. 4-5, uczeń lub jego rodzice 

(opiekunowie) mogą odwołać się do: wychowawcy, pedagoga, opiekuna samorządu 

uczniowskiego, wicedyrektora, dyrektora: 

1) W sytuacji nieprzestrzegania praw zawartych w Statucie przez uczniów, nauczycieli 

i innych pracowników Szkoły uczeń ma prawo:  

a) zwrócić się w danej sprawie do wychowawcy klasy,  

b) poprzez wychowawcę klasy ma prawo zwrócić się w danej sprawie 

do Dyrektora Szkoły, 

c) przez Dyrektora Szkoły i Radę Pedagogiczną ma prawo zwrócić się w danej sprawie 

do Rady Rodziców lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą. 

2) Ze swoją sprawą uczeń może zwrócić się w formie ustnej lub pisemnej do wychowawcy, 

pedagoga, opiekuna samorządu uczniowskiego, wicedyrektora, dyrektora.  

3) W imieniu ucznia mogą wystąpić jego rodzice (prawni opiekunowie).  

4) Działania wyjaśniające powinny być podjęte w ciągu 7 dni.  

 

§ 33 

 

1. Uczeń Gimnazjum w Ostromecku ma obowiązek: 

1) realizować obowiązek szkolny, 

2) przestrzegać norm prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym 

przepisów prawa oświatowego, społecznie akceptowanych norm oraz przepisów 

wewnątrzszkolnych w tym postanowień zawartych w Statucie Gimnazjum w Ostromecku, 

3) przestrzegać zasad społecznego współżycia,  

4) wykorzystać w pełni czas przeznaczony na naukę: rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej 

wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, 

uczestniczenia w wybranych przez siebie, rodziców (prawnych opiekunów) organizacjach 

młodzieżowych, zajęciach pozalekcyjnych lub wyrównawczych, 

5) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, 

6) postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbać o honor i tradycję Szkoły, 

współtworzyć jej dobry wizerunek, 

7) nie przynosić do Szkoły przedmiotów wartościowych, dużych kwot pieniężnych 

(za zaginięcie tych przedmiotów Szkoła nie ponosi odpowiedzialności), 

8) nie przynosić do Szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów 

np. ostrych narzędzi, materiałów wybuchowych i innych, 

9) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły oraz innym pracownikom 

Szkoły, 
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10) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom Szkoły i osobom 

starszym, 

11) przestrzegać zasad dobrego wychowania i koleżeńskiego współżycia, 

12) dbać o mienie Szkoły, 

13) naprawiać szkody, którą uczeń wyrządził celowo, w terminie nie dłuższym niż miesiąc 

od dnia powstania szkody, w sposób ustalony przez Dyrektora (za szkody wyrządzone przez 

dziecko odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice), 

14) usprawiedliwiać nieobecności w Szkole w ciągu siedmiu dni od daty powrotu na zajęcia,  

15) dbać o stosowny i estetyczny ubiór oraz higienę osobistą (Niedopuszczalne są: mocny 

makijaż, nadmierna ilość biżuterii, ubiór manifestujący seksualność lub przynależność 

subkulturową; ze względów bezpieczeństwa zabronione jest używanie sztucznych paznokci 

oraz noszenia butów na wysokim obcasie), 

16) nosić bluzki, bluzy, swetry, koszule, kamizelki bez dekoltów, zasłaniające brzuch i plecy, 

bez niestosownych ilustracji i napisów propagujących treści zabronione prawem, 

17) nosić strój podczas uroczystości szkolnych, egzaminów i innych ważnych wydarzeń  

a) za strój galowy uważa się:  

 strój dziewczęcy składający się z: białej bluzki zakrywającej ramiona i brzuch, 

z ciemnych spodni lub z ciemnej spódnicy lub sukienki, 

 strój chłopięcy składający się z: białej koszuli i ciemnych długich spodni lub 

garnituru, 

b) dbać o zdrowie swoje i innych członków szkolnej społeczności, w szczególności 

poprzez nieuleganie nałogom, niespożywanie alkoholu, niepalenie tytoniu, niezażywanie 

narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych, 

c) brać udział w realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego rozumianego jako praca 

zespołowa, której efekty prezentowane są publicznie (zakres projektu edukacyjnego 

może obejmować treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego lub wykraczać poza te treści), 

d) przestrzegać na terenie Szkoły zakazu korzystania z telefonów komórkowych oraz 

innych urządzeń telekomunikacyjnych przez uczniów (Szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności za zaginione aparaty komórkowe i inne wartościowe przedmioty).  

2. Uczeń, który uległ wypadkowi na terenie gimnazjum lub poza nim, w czasie zajęć 

organizowanych przez placówkę, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi prowadzącemu 

zajęcia lub wychowawcy. 

1) Postępowanie w sytuacji wypadku ucznia określone jest odrębnymi przepisami.  

 

§ 34 

 

1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:  

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły,  

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,  

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć. 

2. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą 

na podstawie zezwolenia, są zobowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych 

w tym zezwoleniu. 

3. W celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas pobytu w Szkole rodzic dziecka 

przekazuje Dyrektorowi Szkoły istotne informacje o stanie zdrowia dziecka (np. stosowanej 

diecie, o stopniu  rozwoju psychofizycznego, stosowanych metodach opiekuńczo-

wychowawczych). 

4. Zwolnienie ucznia z zajęć lekcyjnych przez rodzica (prawnego opiekuna) odbywa się: 

1) drogą pisemną:  
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a) na zwolnieniu rodzic musi dokonać zapisu: „Oświadczam, że biorę pełną 

odpowiedzialność prawną za nieobecność dziecka na lekcjach i jego samodzielny 

powrót do domu”, 

b) w razie wątpliwości, co do wiarygodności napisanej przez rodzica prośby o zwolnienie z 

zajęć- zwolnienia, wychowawca winien potwierdzić ją w rozmowie telefonicznej. 

2) rodzic może osobiście zwolnić z zajęć szkolnych potwierdzając swoją tożsamość.  

3) w razie nieobecności wychowawcy w Szkole, ucznia może zwolnić tylko Dyrektor Szkoły, 

który powiadamia o zwolnieniu ucznia nauczycieli, z którymi dany uczeń powinien mieć 

lekcje.  

 

§ 35 

  

ZASADY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW 

  

1. Dyrektor Szkoły jako przewodniczący Rady Pedagogicznej: rozstrzyga sprawy szkolne wśród 

członków Rady Pedagogicznej, które pominięto w jej regulaminie, przyjmuje i bada skargi 

dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, negocjuje w sprawach 

konfliktowych między uczniami, rodzicami i nauczycielami. 

2. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem dobra publicznego. 

3. W przypadku braku rozstrzygnięcia przekazuje sprawę do rozwiązania organowi 

prowadzącemu.  

4. Spory, których rozstrzygniecie wymaga współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, 

wychowawców klas lub nauczycieli są rozpatrywane przy współudziale wszystkich 

zainteresowanych stron. 

5. Spory pomiędzy Szkołą, a uczniami i ich rodzicami dotyczące oceniania, klasyfikowania 

i promowania rozpatruje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

6. Rozstrzyganie sporu nie może przekroczyć 14 dni, chyba że przepisy prawa w danej sprawie 

stanowią inaczej. 

7. Do rozstrzygnięcia sporu Dyrektor może powołać komisję w składzie po dwóch 

przedstawicieli stron sporu. 

8. Uczniowi przysługuje odwołanie od ustalonej oceny według zasad określonych odrębnymi 

przepisami.  

9. Kwestie sporne z nauczycielem uczeń rozwiązuje za pośrednictwem wychowawcy, pedagoga 

lub opiekuna Samorządu Uczniowskiego.  

10. Dyrektor powiadamia policję w przypadku: 

1) kradzieży (w porozumieniu z rodzicami dziecka pokrzywdzonego i na ich wniosek), 

2) przebywania na terenie Szkoły osób pod  wpływem alkoholu, 

3) zażywania narkotyków, środków odurzających lub ich rozprowadzania na terenie 

Szkoły, 

4) fizycznego i psychicznego znęcania się nad innymi uczniami, 

5) wandalizmu, 

6) zaistnienia innych wykroczeń, które naruszają ogólnie przyjęte zasady moralne 

i społeczne.  

 

§ 36 

 

1. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:  

1) wzorową postawę,  

2) wysokie wyniki w nauce,  

3) znaczne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych,  
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4) dzielność, odwagę. 

2. Ustala się następujące rodzaje nagród:  

1) pochwała wychowawcy wobec klasy,  

2) pochwała Dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,  

3) dyplom, 

4) list gratulacyjny, 

5) nagroda rzeczowa, 

6) nagroda finansowa, 

7) bezpłatna wycieczka, 

8) podwyższenie oceny zachowania zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. 

3. Nagrody finansowane są z budżetu Szkoły oraz przez Radę Rodziców. 

 

§ 37 

 

1. Uczeń podlega karze za nieprzestrzeganie obowiązujących na terenie Szkoły przepisów.  

2. Wychowawca stosuje przyjęty w Szkole system kar w sposób nienaruszający godność 

i nietykalność osobistą uczniów. 

3. W Szkole stosowanymi karami są:  

1) za stwierdzone przypadki złego zachowania uczeń uzyskuje punkty ujemne zgodnie z §10 

ust. 8., pkt 2.; 

2) zakaz uczestniczenia w organizowanych przez Szkołę rozrywkowych imprezach szkolnych, 

odbywających się po zakończeniu zajęć lekcyjnych (zakaz nie może trwać dłużej niż jeden 

semestr); 

3) ustne lub pisemne upomnienie wychowawcy - za naruszanie realizacji obowiązku szkolnego 

i zasad obowiązujących w zespole klasowym oraz w społeczności szkolnej; 

4) ustne lub pisemne upomnienie Wicedyrektora, Dyrektora Szkoły - jeżeli nie odniosły skutku 

upomnienia wychowawcy i oddziaływania wychowawcze zaplanowane przez Zespół 

klasowy; 

5) przeniesienie do równoległej klasy - za nagminne lub rażące naruszanie zasad zawartych 

w Statucie.  

6) wobec uczniów z Rady Samorządu Uczniowskiego za naruszenie obowiązującego 

Regulaminu Samorządu - pozbawienie ich na czas nie dłuższy niż jeden semestr prawa 

uczestnictwa w pracach tej rady; 

4. Karą szczególną jest przeniesienie ucznia do innej szkoły przez Kuratora Oświaty na wniosek 

Dyrektora Szkoły.  

1) Karę tę stosuje się po uprzednim wyczerpaniu kar przewidzianych w § 34, ust. 3., pkt 1-6) 

2) Karę tę stosuje się w przypadku : 

a) stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów i pracowników 

Szkoły, 

b) dystrybucji  narkotyków i środków psychotropowych oraz ich posiadania, 

c) używania alkoholu i środków odurzających oraz bycia pod ich wpływem na terenie 

Szkoły i w jej obrębie, 

d) naruszenia godności i nietykalności osobistej innych osób, w tym również pracowników 

Szkoły, 

e) dopuszczenia się kradzieży, 

f) fałszowania dokumentów państwowych. 

5. Karę na ucznia może nałożyć:  

1) wychowawca w porozumieniu z Zespołem wychowawczym lub na wniosek innego 

pracownika Szkoły,  

2) Dyrektor lub Wicedyrektor z własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek:  

a) nauczyciela,  
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b) opiekuna Samorządu Uczniowskiego,  

c) pracowników niepedagogicznych.  

6. O nałożonej karze informuje się na piśmie rodziców/prawnych opiekunów oraz ucznia 

w terminie do 7 dni.  

7. Od kary nałożonej przez wychowawcę uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą 

odwołać się pisemnie w terminie do 14 dni od otrzymania informacji do Dyrektora Szkoły.  

1) Dyrektor ma obowiązek w terminie do 14 dni rozpatrzyć odwołanie i przekazać osobom 

zainteresowanym odpowiedź na piśmie. W razie konieczności, w sytuacji wymagającej 

zbadania sprawy, może to nastąpić w ciągu 30 dni.  

8. Każdy uczeń może składać wyjaśnienia ustnie lub na piśmie do Rady Pedagogicznej w związku 

z sytuacją, która może spowodować nałożenie na niego kary.  

9. Kara nałożona na ucznia może być zastosowana po rzetelnym wyjaśnieniu sprawy, 

umożliwieniu wykorzystania prawa do obrony, którą może uzyskać u pedagoga, wychowawcy 

lub opiekuna Samorządu Uczniowskiego.  

10. Kara musi być współmierna do winy.  

 

 

ROZDZIAŁ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 38 

 

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

2. Nadzór nad przestrzeganiem Statutu Gimnazjum w Ostromecku powierza się Dyrektorowi.  

3. Procedura nowelizacji Statutu:  

1) Wnioski do nowelizacji Statutu mogą składać:  

a) członkowie Rady Pedagogicznej,  

b) pracownicy gimnazjum,  

c) Rada Rodziców,  

d) Samorząd Uczniowski.  

2) Opracowanie nowelizacji Statutu dokonuje powołana przez Dyrektora komisja.  

3) Nowelizacja jest zatwierdzana uchwałą Rady Pedagogicznej zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy członków.  

4. Szkoła posiada monitoring wizyjny. System działa całodobowo i obejmuje budynek szkolny 

oraz boisko. 

5. Integralną częścią Statutu Gimnazjum są następujące dokumenty:  

1) Regulamin Rady Pedagogicznej; 

2) Regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego;  

3) Regulamin dyżurów; 

4) Regulamin wycieczek; 

5) Regulamin pracy świetlicy; 

6) Regulamin stołówki; 

7) Program Wychowawczo - Profilaktyczny;  

8) Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci przestępczością 

i demoralizacją;  

9) Procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania. 
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§ 39 

Statut Gimnazjum w Ostromecku wchodzi w życie uchwałą Rady Pedagogicznej  

z dnia 15.09.2016 r. 

 

 

Opracował Zespół ds. statutu w składzie: 
Hanna German 

Aleksandra Kamrowska-Nowak 

Magdalena Olszówka 

Elżbieta Priefer 

Irena Sujecka 

Janina Ściagow 

Danuta Urbańska 


