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w dniu 26 października 2015 roku
Weryfikacje Statutu opracowano na podstawie następujących aktów prawnych:
1) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z późn. zm.);
2) Ustawy z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm);
3) Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie
Zasad techniki prawodawczej (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908);
4) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U.
z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm);
5) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
843);
6) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu,
egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego ( Dz. U. z 2015 r. poz. 959);
7) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013, poz. 532);
8) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych
przedszkolach i szkołach;
9) Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526
z późn. zm,);
10) Ustawy Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm);
11) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku
w sprawie warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych,

niedostosowanych

społecznie

i

zagrożonych

niedostosowaniem społecznym; (Dz. U. z 2015 poz. 1113 );
12) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015

roku

w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej
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lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu
do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu.; ( Dz.
U. z 2015r poz. 1248);
13) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 sierpnia 2015 roku
w sprawie wymagań wobec szkół i placówek ( Dz. U. z 2015 poz. 1214);
14) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz 1170);
15) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015r w sprawie
warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami
polskimi oraz obywatelami polskich, którzy pobierali naukę w szkołach
funkcjonujących obywatelami polskimi oraz obywatelami polskich, którzy
pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć
wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia ( Dz. U. z 2015r.
poz. 1202).
16) Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw.
17) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych
i innych druków szkolnych.
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Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Jeżeli w dalszych przepisach jest mowa o:
1) Gimnazjum - należy przez to rozumieć: Gimnazjum Nr 1, im. 74 Górnośląskiego
Pułku Piechoty w Lublińcu;
2) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty;
3) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gimnazjum;
4) uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów gimnazjum oraz
ich rodziców;
5) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece
wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w gimnazjum;
6) organie prowadzącym gimnazjum - należy przez to rozumieć gminę Lubliniec;
7) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad gimnazjum lub kuratorze – należy
przez to rozumieć działającego w imieniu wojewody śląskiego, kuratora oświaty
w Katowicach;
8) poradni psychologiczno-pedagogicznej - należy przez to rozumieć także inną
publiczną poradnię specjalistyczną lub instytucję świadczącą poradnictwo
i specjalistyczną pomoc.
2. Gimnazjum nr 1 w Lublińcu im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z siedzibą przy ulicy
płk. Stanisława Wilimowskiego 8 jest szkołą publiczną.
3. Gimnazjum jest jednostką budżetową, a organem prowadzącym jest gmina Lubliniec.
4. Nadzór pedagogiczny sprawuje śląski kurator oświaty.
5. Gimnazjum działa na mocy ustawy z dn. 7 września 1991 r. „O systemie oświaty”,
Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami, oraz uchwały Nr 40/VI/99
Rady Miejskiej w Lublińcu z dn. 5 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum.
6. Cykl kształcenia trwa 3 lata.
7. Podstawową formą działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, opiekuńcza
i wychowawcza.
8. W celu kształcenia młodzieży o szczególnych uzdolnieniach i warunkach zdrowotnych
mogą być tworzone klasy integracyjne oraz klasy o rozszerzonym programie
edukacyjnym.
9. W szkole mogą być realizowane programy innowacyjne, autorskie, eksperymenty
pedagogiczne oraz zajęcia dodatkowe i nadobowiązkowe.
10. Młodzieży, która na podstawie orzeczenia o potrzebach kształcenia specjalnego uczniów
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim została skierowana do nauki w szkole
- umożliwia się naukę w oddziałach szkolnych lub indywidualne nauczanie. W celu
kształcenia specjalnego uczniów realizowany jest program szkoły specjalnej dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.
11. W szkole mogą być tworzone zespoły wyrównawcze, w celu intensywnej pomocy
edukacyjnej i uzyskania pozytywnych osiągnięć wynikających z podstawy programowej

Statut Gimnazjum nr 1 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu

5

dla danego etapu edukacyjnego przez uczniów, którzy mają rozległe braki w opanowaniu
wiadomości i umiejętności.
12. W szkole mogą być tworzone klasy lub zespoły terapeutyczne dla młodzieży
o szczególnych potrzebach edukacyjnych lub wychowawczych.
13. Szkoła posługuje się:
1) pieczęcią metalową okrągłą o średnicy 35 mm - dużą i małą o średnicy 20 mm
z godłem Polski i napisem w otoku „Gimnazjum nr 1 w Lublińcu im. 74
Górnośląskiego Pułku Piechoty,
2) stemplem kauczukowym podłużnym o treści: Gimnazjum nr 1 w Lublińcu
im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, ul. , TEL. , NIP REGON
14. Gimnazjum nr 1 w Lublińcu im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty posiada sztandar,
imię, hymn, herb oraz logo.
15. Gimnazjum może współpracować z różnymi organizacjami w ramach akcji i programów
edukacyjnych, na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
16. Na zasadach określonych w ustawie w gimnazjum mogą działać stowarzyszenia
i organizacje, z wyjątkiem partii politycznych.
17. Zasady funkcjonowania w gimnazjum związków zawodowych regulują odrębne przepisy.
18. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób
dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za
te czynności określają odrębne przepisy.
19. Gimnazjum nr 1 może udostępnić odpłatnie podmiotom zewnętrznym pomieszczenia
w szkole.
20. Z obiektów sportowych gimnazjum, za zgodą dyrektora i na określonych przez niego
zasadach, mogą korzystać:
1) stowarzyszenia;
2) kluby sportowe;
3) uczniowie pod opieką osoby pełnoletniej;
4) osoby prywatne.
Rozdział 2
Cele i zadania gimnazjum
§2
1. Celem i zadaniem szkoły jest wspomaganie rozwoju ucznia jako osoby i wprowadzenie
go w życie społeczne, a w szczególności:
1) umożliwia zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia szkoły;
2) wprowadzanie w świat nauki wybranych dyscyplin naukowych na poziomie
umożliwiającym dalsze kształcenie; umożliwienie absolwentom dokonania
świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;
3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia;
4) wprowadzanie w świat kultury i sztuki;
5) współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie jej w wychowaniu dziecka;
6) rozwijanie umiejętności społecznych poprzez zdobywanie doświadczeń
we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśników;
Statut Gimnazjum nr 1 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu

6

7) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej etnicznej,
językowej i religijnej;
8) realizowanie zadań wychowawczych zawartych w programie wychowawczym
i profilaktycznym;
9) sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości
szkoły z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa
i higieny;
10) rozwijanie poczucia odpowiedzialności i miłości do ojczyzny;
11) zapewnia w ramach posiadanych przez siebie środków, warunki do realizacji
projektów edukacyjnych zgodnie ze szczegółowymi warunkami ich realizacji.
2. Szczegółowy zakres wykonywania zadań szkoły określają organy szkoły w dokumentach
wewnętrznych.
3. Szkoła umożliwia uczniom szczególnie uzdolnionym realizację obowiązku szkolnego
indywidualnym tokiem lub programem nauki, ukończenie szkoły w skróconym czasie.
4. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć
dydaktyczno-wyrównawczych, nauczania indywidualnego i indywidualnych konsultacji
oraz zajęć terapeutycznych.
5. W szkole uczniowie oceniani są zgodnie z systemem oceniania wewnętrznego.
6. W celu zapobiegania uzależnieniom wśród młodzieży w szkole obowiązuje wszystkich
nauczycieli i wychowawców wdrażanie programu profilaktyki.
7. W szkole organizowany jest i wdrażany wewnątrzszkolny system doradztwa
zawodowego oraz zajęcia związane z wyborem kierunku dalszego kształcenia uczniów.
8. Szkoła może pozyskiwać środki z wszelkich funduszy europejskich na realizację
dodatkowych zadań i projektów.
9. Szkoła może, na wyodrębnionym rachunku bankowym, gromadzić środki pochodzące
z dobrowolnych wpłat rodziców, darowizn, prowizji oraz innych źródeł w celu
wspierania działalności statutowej szkoły.
§3
1. Na życzenie rodziców uczniów gimnazjum organizuje naukę religii, zatrudniając
katechetów bądź księży lub zajęcia z etyki, zatrudniając wykwalifikowanych nauczycieli,
w wymiarze określonym odrębnymi przepisami.
2. Naukę przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie” szkoła organizuje zgodnie
z odrębnymi przepisami.
3. Szkoła umożliwia rozwijanie języka mniejszości narodowej.
§4
1. W Gimnazjum nr 1 są upowszechniane i utrwalane chrześcijańskie wartości życia jako
podstawy ładu moralnego w życiu jednostki, rodziny i społeczeństwa oraz ogólnoludzkie
wartości i zasady przyjęte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Deklaracji Praw
Dziecka. Ponadto w Gimnazjum nr 1 respektowany jest uniwersalny katalog praw
człowieka – ucznia, które wynikają z Konwencji o Prawach Człowieka, a także
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
2. Program wychowawczy Gimnazjum nr 1 w Lublińcu:
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1) program wychowawczy szkoły uwzględnia ogólne zadania szkoły w zakresie
wychowania, określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
2) program wychowawczy określa cele, zadania i sposób realizacji pracy wychowawczej
szkoły;
3) program wychowawczy winien pozwolić na :
spełnianie MISJI szkoły w aspekcie wychowawczym,
realizację wybranej WIZJI szkoły.
4) celem głównym pracy wychowawczej szkoły jest wszechstronny rozwój osobowości
ucznia. Zmierzamy do:
a) osiągnięcia przez uczniów sukcesów osobistych,
b) przygotowania ucznia do życia w społeczeństwie,
c) wyposażenia uczniów w odpowiednie umiejętności i wiedzę,
d) wychowywanie uczniów na świadomych obywateli, dobrych i wrażliwych ludzi.
5) program wychowawczy realizują:
a) nauczyciele przedmiotów,
b) wychowawcy klas,
c) pedagog szkolny,
d) nauczyciel biblioteki,
e) wychowawcy Centrum Pomocy Pozalekcyjnej (świetlicy),
f) dyrekcja szkoły, we współpracy z uczniami, rodzicami i środowiskiem lokalnym.
6) podmiotem procesu wychowawczego jest uczeń;
7) wartości wychowawcze wybrane do osiągania, przestrzegania i poszanowania przez
środowisko szkolne :
a) prawda, dobro i piękno,
b) patriotyzm i niepodległość,
c) demokracja i solidarność,
d) sprawiedliwość i tolerancja,
e) wolność i praworządność.
8) pożądane cechy osobowości ucznia:
a) samodzielność i odpowiedzialność,
b) systematyczność i sumienność,
c) pracowitość i aktywność,
d) uczciwość i uprzejmość,
e) opanowanie i wytrwałość.
9) wybrane treści wychowawcze określone w programach nauczania:
a) wychowanie patriotyczne,
b) kształcenie samorządności,
c) kultura regionalna i narodowa,
d) problemy integracji europejskiej,
e) edukacja ekologiczna,
f) edukacja medialno – informatyczna,
g) kształtowanie postaw prozdrowotnych,
h) profilaktyka zagrożeń społecznych. Ww. treści będą realizowane przez
nauczycieli przedmiotów, wychowów klas, nauczycieli biblioteki, CPP na
zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
10) wychowawcy klas w porozumieniu z uczniami i rodzicami tworzą klasowe programy
wychowawcze, których treści wychowawcze uwzględniają najważniejsze wartości
wychowawcze wybrane przez społeczność szkolną oraz pozwalają kształtować
pożądane postawy i zachowania uczniów;
11) na poziomie grup wiekowych tworzy się plany pracy wychowawczej grup wiekowych
realizowanych na apelach grup, oraz wspólnych wyjazdach i imprezach.
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Ponadto na apelach (1 raz w miesiącu) przypomina się przepisy kodeksu ucznia i omawia
sprawy bieżące oraz dokonuje podsumowania pracy i wyników nauczania za semestr i rok;
12) na bazie programów wychowawczych tworzy się kalendarz obchodów świąt
państwowych i innych uroczystości;
13) w szkole działają organizacje szkolne. Swoją pracę realizują na podstawie
opracowanych planów pracy. Ich głównym zadaniem jest wspomaganie wychowania
i dydaktyki:
a) samorząd uczniowski,
b) ZHP,
c) szkolne koło PCK,
d) wolontariat.
14) Gimnazjum Nr 1 posiada :
a) herb szkoły,
b) logo szkoły,
c) hymn szkoły,
d) sztandar szkoły,
e) izbę pamięci.
Herb i sztandar szkoły są prezentowane i wykorzystywane podczas rocznic świąt
państwowych. Sztandar szkoły jest przechowywany w izbie pamięci, a na
uroczystościach noszony przez poczet sztandarowy pod opieką samorządu
uczniowskiego.
15) w szkole jest realizowany szeroki program wychowawczy ukierunkowany na
profilaktykę zagrożeń i patologii wśród młodzieży. Program przeznaczony jest dla
uczniów z rodzin niewydolnych wychowawczo, niedostosowanych społecznie,
patologicznych. Uwzględnia działanie profilaktyczne i terapeutyczne. Zakłada udział
rodziców oraz współpracę z instytucjami;
16) formy pomocy pedagogiczno - psychologicznej dla uczniów :
a) grupa profilaktyczna,
b) grupa socjoterapii,
c) współpraca z PPP,
d) współpraca z policją, sądem dla nieletnich, MOPS-em, PCPR-em,
e) programy profilaktyki uzależnień i zapobieganie przemocy w rodzinie.
17) w związku z posiadaniem monitoringu wizyjnego szkoła opracowała zasady
wykorzystania zapisów z monitoringu Gimnazjum nr1 w Lublińcu:
a) system monitoringu wizyjnego ma na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
i zachowania zdrowia wśród uczniów,
b) system monitoringu wizyjnego ma służyć podejmowaniu działań
interwencyjnych,
c) zapis w systemie monitoringu może być wykorzystany do ponoszenia
konsekwencji przewidzianych w statucie szkoły,
d) w sytuacji pobicia, stosowania przemocy, kradzieży, uszkodzenia szkolnego
mienia, itp. zapis w systemie monitoringu zostanie wykorzystany do podjęcia
odpowiednich działań przez: dyrekcję szkoły, wychowawców i nauczycieli,
funkcjonariuszy policji.
18) szkoła organizuje system zajęć pozalekcyjnych, rozwijających uzdolnienia
i zainteresowania, kształcących umiejętności i postawy społeczne i organizacyjne.
Zajęcia przeznaczone są dla uczniów zdolnych oraz potrzebujących pomocy
dydaktycznej lub pedagogiczno – psychologicznej;
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19) w szkole działa samorząd uczniowski, reprezentujący społeczność uczniowską.
Struktura, sposób powoływania, kompetencje i organizacja pracy są określone
w regulaminie samorządu uczniowskiego. Cele i zadania określone są w programie
działania i planie pracy. Samorząd działa z pomocą nauczyciela – opiekuna,
odpowiedzialnego za całokształt działań, który spełnia rolę moderatora programu
działania, spełnia funkcje inspirujące, organizacyjne i nadzorujące;
20) środowisko szkolne opracuje kodeks ucznia, który szczegółowo określa :
a)
b)
c)
d)
e)

sylwetkę ucznia,
prawa i obowiązki ucznia,
kryteria oceny z zachowania,
wychowawczy system nagradzania i karania,
wybrane ustalenia systemu oceniania.

21) sylwetka absolwenta: absolwent naszej szkoły powinien wynieść po ukończeni
u w niej nauki odpowiednią wiedzę, a przede wszystkim powinien reprezentować
odpowiednią postawę moralną, jak również posiadać odpowiednie umiejętności.
Kształtowanie odpowiednich postaw moralnych musi opierać się na podstawowych
wartościach, jakimi są dobro i piękno. Absolwent gimnazjum powinien w dorosłym
życiu odróżniać dobro od zła.
22) postawa absolwenta: przyszły absolwent gimnazjum jako podmiot naszych działań
wychowawczych powinien ukończyć szkołę będąc wyposażony w odpowiednie
postawy i umiejętności. Uwrażliwianie na dobro i piękno, budowanie własnego sensu
życia może nastąpić tylko wtedy, gdy wychowawca, którym jest każdy nauczyciel
w swoim codziennym szkolnym działaniu będzie prezentował poniższe postawy.
Sprawą nadrzędną w procesie wychowawczym jest wzór osobowy wychowawcy,
a nie wygłaszane sentencje i deklaracje. Absolwent naszego gimnazjum jest:
a) miły, uprzejmy i życzliwy,
b) wrażliwy na potrzeby innych,
c) tolerancyjny dla innych zachowań i poglądów,
d) samokrytyczny i obiektywny,
e) samodzielny i odpowiedzialny za swoje postępowanie,
f) pozytywny emocjonalnie i odporny psychicznie,
g) uczciwy, rzetelny, pracowity i systematyczny,
h) ambitny i kreatywny,
i) dociekliwy i ciekawy świata,
j) świadomy swych życiowych oczekiwań,
k) optymistą,
l) człowiekiem bez nałogów,
m) przygotowany teoretycznie do życia w rodzinie,
n) aktywny społecznie
23) absolwent naszego gimnazjum potrafi:
a) logicznie myśleć, analizować i wyciągać wnioski,
b) dokonywać właściwych wyborów moralnych (odróżniać dobro od zła, autorytet
od pseudoautorytetu),
c) dostrzegać zagrożenia cywilizacyjne i walczyć z nimi,
d) rozumieć związek człowieka i przyrody, dbać o nią,
e) dostrzegać problemy lokalnego środowiska i brać aktywny udział w ich
f) rozwiązywaniu,
g) pielęgnować wartości kultury regionalnej i dostrzegać jej związki z kulturą,
h) europejską,
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i) być świadomym odbiorcą kultury i tworzyć ją,
j) korzystać z różnych źródeł informacji i dokonywać ich selekcji,
k) odróżniać prawdę od fałszu (media, sekty, reklamy),
l) właściwie prezentować swoje poglądy,
m) wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce,
n) kontrolować swoje emocje i walczyć ze stresem,
o) radzić sobie w trudnych sytuacjach,
p) nie ulegać złym wpływom, walczyć z uzależnieniami,
q) posługiwać się obcymi językami,
r) stawiać sobie cele życiowe i znajdować sposoby ich realizacji, analizować własne
s) postępować i wyciągać z niego wnioski.
3.

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego:
1) system doradztwa zawodowego realizowany jest we współpracy ze wszystkimi
organami szkoły;
2) za realizację programu doradztwa zawodowego odpowiada pedagog szkolny;
3) zadania systemu doradztwa zawodowego:
a) przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu zgodnie z ich
zainteresowaniami i możliwościami,
b) kształtowanie postawy przedsiębiorczości i aktywności zawodowej,
c) rozbudzanie aspiracji zawodowej,
d) informowanie o wymaganiach rynku pracy i systemu szkolnictwa
ponadgimnazjalnego,
e) pomoc uczniom w podejmowaniu decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej,
f) poinformowanie uczniów o aspektach zdrowotnych, psychofizycznych
konkretnych zawodów,
g) przeprowadzenie badań predyspozycji zawodowych,
h) przygotowanie uczniów do mobilności zawodowej.
Rozdział 3
Organy gimnazjum
§5

1. Organami szkoły są:
1) dyrektor szkoły;
2) rada pedagogiczna;
3) samorząd uczniowski;
4) rada rodziców.
§6
1. Dyrektor gimnazjum jest kierownikiem zakładu pracy dla nauczycieli i innych
pracowników i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Kompetencje dyrektora:
1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
2) przygotowuje arkusz organizacyjny gimnazjum;
3) podejmuje decyzje w sprawie przyjmowania uczniów spoza obwodu szkoły;
4) wydaje zarządzenia regulujące wewnętrzne życie gimnazjum;
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5) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu
uczniowskiego ustala w danym roku szkolnym 8 dni wolnych od zajęć dydaktycznowychowawczych;
6) nadzoruje spełnianie obowiązku szkolnego, kontroluje jego realizację;
7) sprawuje nadzór pedagogiczny;
8) decyduje o przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych
nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
9) decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli i innych pracowników szkoły;
10) realizuje uchwały rady rodziców oraz rady pedagogicznej podjęte w ramach
kompetencji stanowiących;
11) ma prawo do wstrzymania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami
prawa. O wstrzymaniu uchwały zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący;
12) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
13) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym
przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
14) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych:
a) dyrektor podaje do publicznej wiadomości , do dnia 31 maja, szkolny zestaw
programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązujący
od początku następnego roku szkolnego. Szkolny zestaw podręczników składa
się z nie więcej niż trzech pozycji dla danych zajęć edukacyjnych,
b) dyrektor szkoły może organizować obrót podręcznikami na terenie szkoły.
15) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych;
16) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku szkolnego
zaproponowane przez nauczyciela programy nauczania;
17) odpowiada za bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
18) dyrektor szkoły może ustalić, w porozumieniu z radą rodziców, szczegółową listę
produktów dopuszczonych do sprzedaży lub podawanych do spożycia w ramach
żywienia zbiorowego w oparciu o przepisy wydane na podstawie art. 52 c ust. 6
przedmiotowej ustawy;
19) dyrektor szkoły może przedłużyć lub przerywać staż odbywany przez nauczyciela;
20) w celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio
z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dyrektor szkoły może zatrudnić
nauczyciela, który nie realizuje w tej szkole tygodniowego - obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
posiadający odpowiednie kwalifikacje określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
oraz spełniający warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 tej ustawy. W celu
potwierdzenia spełnienia tych warunków, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku
pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego
Rejestru Karnego.
2 Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą rodziców, radą
pedagogiczną, związkami zawodowymi, rodzicami i samorządem uczniowskim.
3. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej ogólne wnioski wypływające
ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje dotyczące działalności szkoły.
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4. Dyrektor gimnazjum może w ramach posiadanych środków finansowych tworzyć inne
stanowiska kierownicze za zgodą organu prowadzącego szkołę, w szczególności:
1) stanowiska lidera wewnątrzszkolnego doskonalenia pracy nauczycieli;
2) stanowisko koordynatora technologii informacyjnej w szkole;
3) stanowiska lidera zespołów przedmiotowych;
4) stanowiska lidera zespołów problemowo- zadaniowych;
5) stanowisko koordynatora projektów edukacyjnych.
§ 7 - uchylony
§ 7a
1.

Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej
statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
3. W skład rady pedagogicznej wchodzą:
1) dyrektor szkoły;
2) wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
4. Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) zgoda na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na
zajęciach;
4) promowanie do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
5) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w szkole;
6) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
7) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
8) ustalanie regulaminu swojej działalności;
9) przyjęcie regulaminów o wewnętrznym charakterze;
10) przygotowanie projektu statutu szkoły albo jego zmian;
11) zatwierdzanie kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie stypendium prezesa rady
ministrów;
12) przedstawienie kuratorowi oświaty wniosku o przyznanie uczniowi stypendium
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
13) przyjęcie do realizacji systemu oceniania wewnętrznego;
14) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w sprawowanego
nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy
szkoły.
5. Kompetencje opiniodawcze rady pedagogicznej:
1) opiniowanie dopuszczenia do użytku w szkole programu nauczania;
2) opiniowanie organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć;
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3) opiniowanie podręczników lub materiałów edukacyjnych we wszystkich oddziałach
danej klasy przez co najmniej trzy lata oraz materiałów ćwiczeniowych
obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;
4) opiniowanie projektu planu finansowego szkoły;
5) opiniowanie programu wychowawczego szkoły;
6) opiniowanie szkolnego programu profilaktyki;
7) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania, do
których zalicza się zajęcia z języka nowożytnego innego niż język obcy nowożytny
nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, dla których nie
została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został
włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
8) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
9) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
10) wnioskowanie o powołanie przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub zespołu
problemowo-zadaniowego;
11) wnioskowanie o zmianę aktualnego imienia szkoły na inną;
12) opiniowanie w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektora szkoły;
13) wnioskowanie o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora;
14) opiniowanie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;
15) opiniowanie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił
kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;
16) delegowanie przedstawiciela rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata
na stanowisko dyrektora szkoły;
17) opiniowanie powierzenia stanowiska wicedyrektora;
18) opiniowanie odwołania ze stanowiska wicedyrektora;
19) składanie wniosków do dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród
i innych wyróżnień;
20) wnioskowanie do dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania lub kuratora oświaty (z wyłączeniem wniosku na
nagrodę dla dyrektora;
21) udzielanie propozycji dyrektorowi szkoły w sprawach przydziału nauczycielom
stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
22) wybór przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie
nauczyciela od oceny pracy;
23) zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla
nauczycieli;
24) opiniowanie wysokości stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;
25) ustalenie średniej ocen upoważniającej do przyznania stypendium za wyniki
w nauce;
26) przyznawanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe z własnych
środków;
27) zaopiniowanie propozycji dyrektora dotyczących form realizacji zajęć wychowania
fizycznego;
28) zezwolenie na indywidualny tok nauki;
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29) zezwolenie na indywidualny program nauki;
30) analiza osiągnięć edukacyjnych ucznia niepełnosprawnego co do przedłużenia
okresu nauki na każdym etapie kształcenia ,co najmniej o jeden rok;
31) przyjęcie ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy, który po
rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15. roku życia nie rokuje
ukończenia gimnazjum w normalnym trybie;
32) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na
terenie szkoły jednolitego stroju;
33) zgoda (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia
przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
34) opiniowanie w sprawie wzoru jednolitego stroju;
35) opiniowanie w sprawie określenia sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie
szkoły nie wymaga jednolitego stroju.
6. Zadania przewodniczącego i członków rady pedagogicznej;
1) przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku
zebrania w formie wewnętrznego zarządzenia na co najmniej 5 dni przed datą posiedzenia
wraz z propozycją projektu porządku obrad;
2) dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku
szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz
informacje o działalności szkoły;
3) w sytuacjach wyjątkowych powyższy termin może być pominięty, dotyczy
to nadzwyczajnych posiedzeń rady;
4) wicedyrektor szkoły pełni funkcję zastępcy przewodniczącego w przygotowaniu
i prowadzeniu zebrań rady;
5) przewodniczący rady pedagogicznej zobowiązany jest do:
a) realizacji uchwał rady pedagogicznej,
b) analizowania stopnia realizacji uchwał rady pedagogicznej,
c) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności jej członków,
d) zapoznawania członków rady pedagogicznej z obowiązującymi aktualnie
przepisami, prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.
7. Członek rady pedagogicznej zobowiązany jest do:
1) przestrzegania postanowień prawa oświatowego, wewnętrznych uregulowań prawnych
szkoły oraz zarządzeń dyrektora szkoły;
2) czynnego uczestnictwa we wszystkich posiedzeniach i pracach rady pedagogicznej
oraz jej komisji i zespołów, do których został powołany. W szczególnych przypadkach
losowych członek rady pedagogicznej może być zwolniony z udziału w zebraniu, za
zgodą dyrektora szkoły;
3) zapoznania się z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu i potwierdzenia
własnoręcznym podpisem, jeśli nie był obecny na posiedzeniu rady;
4) realizowania prawomocnych uchwał rady pedagogicznej także wtedy, kiedy zgłosił
do nich swoje zastrzeżenia;
5) składania przed radą pedagogiczną sprawozdań z realizacji przydzielonych zadań;
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6) nieujawniania spraw omawianych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które objęte
są tajemnicą państwową lub służbową;
7) nieujawniania spraw omawianych w trakcie posiedzeń rady pedagogicznej, które
mogą naruszyć dobra osobiste, godność oraz dobre imię pracowników szkoły, a także
uczniów i ich rodziców;
8) godnego zachowania w trakcie posiedzeń rady pedagogicznej, umożliwiającego
sprawną realizację przyjętego porządku posiedzenia;
9) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania
wszystkich członków rady pedagogicznej;
10) prezentowania postawy służącej kreowaniu pozytywnego wizerunku szkoły
w środowisku.
8. Do podstawowych zadań rady pedagogicznej należy:
1) planowanie oraz organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
2) śródroczne, semestralne, roczne i końcowe analizowanie oraz ocenianie stanu
nauczania, wychowania i opieki, a także materialnych warunków pracy szkoły;
3) uchwalanie i zatwierdzanie wewnątrzszkolnych aktów normatywnych zgodnych
z przepisami prawnymi;
4) współpracowanie z rodzicami oraz prawnymi opiekunami uczniów;
5) kształtowanie właściwych postaw etycznych, zawodowych i obywatelskich swoich
członków.
9.Szczegółowe zasady działania rady pedagogicznej
1) zebrania rady pedagogicznej są organizowane:
a) przed rozpoczęciem roku szkolnego,
b)w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem
uczniów,
c) po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
d)w miarę bieżących potrzeb,
e) w czasie pozalekcyjnym.
2) zebrania mogą być organizowane:
a) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
b) z inicjatywy dyrektora szkoły,
c) na wniosek organu prowadzącego szkołę,
d) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej, który powinien
zawierać opis spraw wymagających nadzwyczajnego zwoływania rady oraz
pożądany termin przeprowadzenia zebrania.
3) zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane również w trybie nadzwyczajnym
na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz z inicjatywy:
a) przewodniczącego rady pedagogicznej,
b) organu prowadzącego szkołę,
c) co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
4) wystąpienia o organizację zebrania rady pedagogicznej w trybie nadzwyczajnym
powinny określać przyczynę zorganizowania zebrania oraz pożądany termin jego
przeprowadzenia;
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5) przewodniczący o terminie i proponowanym porządku zebrania powiadamia wszystkich
członków
rady pedagogicznej przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem;
nadzwyczajne zebranie
rady pedagogicznej może być zorganizowane w dniu
powiadomienia;
6) uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej jest obowiązkowe;
7) nauczyciel, który nie może uczestniczyć w zebraniu, zgłasza swą przewidywaną
nieobecność przewodniczącemu. Nieobecność na posiedzeniu usprawiedliwiona może być
tylko na podstawie zwolnienia lekarskiego lub w wyjątkowych przypadkach, za zgodą
przewodniczącego. O usprawiedliwionej, bądź nieusprawiedliwionej nieobecności
nauczyciela przewodniczący informuje pozostałych członków rady obecnych
na posiedzeniu.
10.W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby
zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,
w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji,
których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie
form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.
11. Osoby, o których mowa w ust. 1, uczestniczą w tej części zebrania rady pedagogicznej,
która dotyczy ich zakresu spraw.
12. Osoby zaproszone, nie będące członkami
w głosowaniach.

rady pedagogicznej, nie biorą udziału

13. Porządek zebrania zatwierdza rada pedagogiczna.
1) głosowanie w sprawie porządku zebrania odbywa się po otwarciu przez
przewodniczącego zebrania i stwierdzeniu jego prawomocności (quorum);
2) bezpośrednio przed głosowaniem w sprawie porządku zebrania członkowie rady
pedagogicznej mogą zgłaszać propozycje zmian w porządku zebrania;
3) propozycje zmian w porządku zebrania może również złożyć przewodniczący;
4) propozycje zmian w porządku zebrania przewodniczący poddaje pod głosowanie rady
pedagogicznej.
14. Zebrania rady są protokołowane w księdze protokołów rady, która stanowi dokumentację
rady pedagogicznej.
1) protokolantów wybiera przewodniczący rady pedagogicznej spośród członków rady;
2) w terminie 7 dni od daty posiedzenia rady pedagogicznej sporządza się protokół,
spisując go w wersji elektronicznej według szczegółowej instrukcji dostępnej
u dyrektora szkoły;
3) protokół powinien zawierać następujące elementy:
a) tytuł,
b) numer, datę, miejsce posiedzenia rady pedagogicznej,
c) stwierdzenie poprawności posiedzenia (quorum),
d) przyjęty porządek zebrania,
e) stwierdzanie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
f) przebieg posiedzenia,
g) streszczenie wystąpień i dyskusji,
h) numer i datę podjęcia uchwały oraz jej przedmiotu,
i) wolne głosy i wnioski końcowe,
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j) podpisy przewodniczącego rady pedagogicznej oraz protokolanta,
k) załączniki (lista obecności, uchwały rady pedagogicznej wraz z załącznikami,
sprawozdania i inne opracowania prezentowane podczas posiedzenia).
15. Po zebraniu rady protokoły zostają udostępnione do wglądu w sekretariacie szkoły.
16. Wnioski o dokonanie zmian i uzupełnień w protokole należy złożyć na piśmie
przewodniczącemu rady pedagogicznej najpóźniej w przeddzień kolejnego zebrania.
17. Wnioski te rozpatruje dyrektor w konsultacji z protokolantami.
18. Wnioski zasadne i zgodne z przepisami prawa oraz obowiązującymi regulaminami zostają
uwzględnione w protokole kolejnego zebrania, po uprzednim przedstawieniu radzie
pedagogicznej.
19. Na kolejnym zebraniu protokół, po uwzględnieniu opinii członków rady, jest odczytany
i zatwierdzony.
20. W przypadku wniesienia zastrzeżenia w dniu zatwierdzenia protokołu, rada pedagogiczna
podejmuje uchwałę o przyjęciu lub odrzuceniu wniesionych zastrzeżeń.
21. Uchwały i protokoły z zebrań rady pedagogicznej są dostępne dla wszystkich członków
rady.
22. Księgę protokołów przechowuje się w sekretariacie szkoły.
23. Księga jest dokumentem wieczystym.
24. Opieczętowaną i podpisaną przez dyrektora szkoły księgę zaopatruje się klauzulą:
„Księga zawiera …… stron i obejmuje okres od dnia …… do dnia……..”, co przekazuje
się do bindowania w sposób trwały na koniec każdego roku szkolnego.
25. Księga podlega archiwizacji zgodnie z odrębnymi przepisami.
26. Rada pedagogiczna pracuje w powołanych przez siebie zespołach:
1) liczbę i rodzaj zespołów ustala rada na wniosek dyrektora;
2) dyrektor powołuje i odwołuje przewodniczącego każdego zespołu;
3) przewodniczący zespołu ustala tematykę i termin zebrań zespołów z tygodniowym
wyprzedzeniem i podaje do wiadomości;
4) zespoły pracują według ustalonego przez siebie planu oraz w miarę potrzeb;
5) zespoły przygotowują na zebranie rady projekty uchwał , opinii i wniosków.
27. Tryb podejmowania uchwał:
1) uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej członków;
2) w głosowaniach tajnych podejmuje się następujące uchwały:
a) w sprawach, których wymagają tego przepisy prawa,
b) w sprawach personalnych dotyczących członków rady pedagogicznej i innych
pracowników szkoły,
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c) na zarządzenie prowadzącego zebranie,
d) na wniosek członka rady pedagogicznej poparty w głosowaniu przez co najmniej
1/2 liczby obecnych na zebraniu, po uprzednim jawnym głosowaniu nad
przyjęciem tajności głosowania.
3) w celu ustalenia wyników głosowania tajnego rada pedagogiczna powołuje
w głosowaniu jawnym trzyosobową komisję skrutacyjną. Komisja sprawdza i rozdaje
karty do głosowania oraz instruuje o technice głosowania;
4) głosy oddawane są do urny w obecności co najmniej dwóch członków komisji;
5) komisja ogłasza ustalone wyniki głosowania, które odnotowuje się w protokole;
6) opieczętowane przez komisję karty do głosowania przewodniczący rady
pedagogicznej przechowuje do dnia zatwierdzenia protokołu;
7) głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący rady pedagogicznej;
8) w głosowaniu jawnym członkowie rady pedagogicznej głosują przez podniesienie
ręki. O wyniku decyduje liczba głosów oddanych na „ tak” lub na „ nie” bez względu
na liczbę wstrzymujących się;
9) w przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos
przewodniczącego;
10) przewodniczący wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej niezgodnej
z przepisami prawa:
a) o wstrzymaniu wykonania uchwały przewodniczący niezwłocznie zawiadamia
organ prowadzący oraz organ nadzoru pedagogicznego,
b) organ nadzoru pedagogicznego w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla
uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa,
c) rozstrzygnięcie organu nadzoru pedagogicznego w sprawie uchylenia uchwały jest
ostateczne.
§8
1. Rada rodziców stanowi reprezentację wszystkich rodziców uczniów szkoły. Jest organem
usprawniającym działalność szkoły. Może wystąpić do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły
z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
2. Wewnętrzna struktura i tryb pracy rady rodziców:
1) najwyższą władzą ogółu rodziców jest zebranie plenarne zwoływane jeden raz w roku
w miesiącu wrześniu;
2) podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców
uczniów danego oddziału szkoły, który wybiera spośród siebie radę oddziałową
rodziców;
3) w skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,
wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;
4) rada rodziców na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie prezydium,
jako wewnętrzny organ kierujący pracami radu, tj. przewodniczącego, zastępcę,
skarbnika i sekretarza oraz trzyosobową komisję rewizyjną;
5) kompetencje prezydium rady rodziców:
a) opracowuje regulamin i przedstawia do uchwalenia radzie,
b) w każdym roku szkolnym do 30 września opracowuje i przekłada do akceptacji
rady plan pracy na dany rok szkolny,
c) zwołuje zebrania rady,
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d) może tworzyć stałe lub doraźne komisje, zespoły robocze spośród członków rady
do wykonywania określonych zadań,
e) zarządza majątkiem i funduszami rady rodziców,
f) podejmuje decyzje związane z funkcjonowaniem rady,
g) reprezentuje radę na zewnątrz.
6) zebrania rady zwoływane są przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy lub
w miarę potrzeb;
7) w zebraniach rady mogą uczestniczyć inne zaproszone osoby, np. dyrektor szkoły,
nauczyciele, przedstawiciele organu prowadzącego lub nadzoru pedagogicznego;
8) zebrania rady są protokołowane, za co odpowiedzialny jest sekretarz rady.
3. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów:
1) wybory do rad oddziałowych oraz do rady rodziców przeprowadza się w każdym roku
szkolnym;
2) tryb wyborów do rad oddziałowych:
a) w terminie ustalonym przez dyrektora we wrześniu zwoływane są pierwsze
zebrania rodziców uczniów poszczególnych oddziałów, na których dokonuje się
wyborów rad oddziałowych,
b) rady oddziałowe składają się z 3 rodziców,
c) w wyborach o których mowa wyżej jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic,
d) wychowawca klasy otwiera w danym oddziale część zebrania poświeconą
wyborom rady oddziałowej i przewodniczy jej do chwili wybrania przez ogół
rodziców ze swego grona przewodniczącego oraz dwóch członków komisji
wyborczej, która przeprowadzi tajne wybory. Przewodniczącym lub członkiem tej
komisji nie może być osoba kandydująca do rady oddziałowej.
3) do zadań komisji należy:
a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na członków rady oddziałowej;
b) przygotowanie kart do głosowania;
c) obliczenie głosów;
d) ogłoszenie wyników głosowania;
4) komisja przyjmuje zgłoszenia kandydatów spośród rodziców, którzy przybyli
na pierwsze zebranie.
5) tajne wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów;
6) osoba kandydująca do rady oddziałowej musi wyrazić na to zgodę;
7) glosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania;
8) na karcie do głosowania umieszcza się imiona i nazwiska i nazwiska kandydatów
w kolejności alfabetycznej;
9) wyborca stawia znak „X” obok jednego, dwóch lub trzech nazwisk kandydatów
na których głosuje;
10) głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca wskazał znakiem
„X” jedna, dwie lub trzy osobna które głosuje;
11) za wybranych do rady oddziałowej uważa się 3 kandydatów, którzy uzyskali
największa liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez
kandydatów, o tym, któremu z nich przypada miejsce w radzie rozstrzyga kolejna tura
wyborów;
12) spośród wybranych członków rady oddziałowej obecni na zebraniu rodzice wybierają
w wyborach tajnych jednego przedstawiciela do rady rodziców;
13) członkowie każdej rady oddziałowej wybierają ze swego grona przewodniczącego
rady oddziałowej;
14) przebieg głosowania dokumentuje się w protokole z zebrania.
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4. Do zadań rady rodziców należy w szczególności reprezentowanie ogółu rodziców szkoły
oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły,
a także:
1) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu prac szkoły poprzez:
a) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
[-] programu wychowawczego szkoły obejmującego treści i działania o charakterze
wychowawczym, skierowane do ucznia a realizowane przez nauczycieli,
[-] programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz
danego środowiska, obejmującego działania o charakterze profilaktycznym
skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie
uzyska porozumienia w sprawie uchwalenia w/w programów, obowiązuje program
ustalony przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem sprawującym nadzór
pedagogiczny, aż do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu
z radą pedagogiczną.
b) Opiniowanie:
[-] programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
[-] projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
[-] propozycji przedstawionych przez dyrektora szkoły dotyczących realizacji dwóch
godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego,
[-] szkolnego zestawu programów nauczania i zestawu podręczników, materiałów
edukacyjnych i zespołów ćwiczeniowych;
[-] wprowadzania dodatkowych zajęć edukacyjnych;
[-] wprowadzenie dodatkowych dni wolnych od nauki oraz zajęć pozalekcyjnych;
2) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły;
3) współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań
opiekuńczych szkoły;
4) współpraca ze środowiskiem lokalnym;
5) skreślono;
6) w celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł;
7) opiniowanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela;
8) rada może wystąpić z wnioskiem o dokonanie oceny nauczyciela;
9) przedstawiciel rady uczestniczy w pracach zespołu rozpatrującego odwołanie się
nauczyciela od oceny jego dorobku zawodowego.
5. Tryb podejmowania uchwał, sposób wyrażania opinii, reprezentowanie ogółu rodziców.
1) uchwały rady rodziców zapadają zwykłą większością głosów;
2) do prawomocności uchwał rady wymagana jest obecność przynajmniej 50% składu
rady + 1 osoba;
3) głosowanie może być tajne lub jawne;
4) na pisemny wniosek dyrektora szkoły, organu prowadzącego lub organu
sprawującego nadzór pedagogiczny, w sprawach dotyczących nauczycieli lub
związanych z funkcjonowaniem szkoły, prezydium rady rodziców sporządza
pisemna opinię w danej sprawie, po ewentualnej konsultacji z radami oddziałowymi;
5) prezydium rady rodziców wskazuje osoby do reprezentowania rady na zewnątrz
w zależności od potrzeb.
6. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady rodziców.
1) w celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców gromadzi fundusze,
które mogą pochodzić m. in. z:
a) dobrowolnych składek rodziców,
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b) darowizn,
2) zgromadzone fundusze w szczególności przeznacza się na:
a) pomoc dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej,
b) zakup nagród dla uczniów,
3) prezydium rady zapewnia prawidłowa obsługę finansową,
4) działalność finansowo-księgowa rady podlega kontroli komisji rewizyjnej,
5) w każdym roku prezydium rady sporządza sprawozdanie z działalności finansowej
i przedstawia je ogółowi rodziców.
7. Postanowienia końcowe
1) członkowie rady wykonują swoje funkcje społeczne;
2) członkowie rady rodziców są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy w sprawach,
które poruszane są na posiedzeniach, a mogą naruszać dobro osobiste uczniów,
ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły;
4. skreślono
§ 9 - uchylony
§ 9a
1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Główne cele działalności samorządu uczniowskiego:
1) promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania
wspólnych decyzji w sprawach szkoły;
2) przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii
i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły;
3) zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów
i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra;
4) promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem;
5) organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej,
sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole;
6) reprezentowanie działalności samorządu uczniowskiego przed dyrekcją, radą
pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami.
3. Opieka nad samorządem uczniowskim:
1) opiekę nad pracą samorządu uczniowskiego sprawuje opiekun samorządu
uczniowskiego, wybrany w wyborach powszechnych przez społeczność szkolną na
okres dwóch lat;
2) opiekun
samorządu uczniowskiego prowadzi pełną dokumentacją dotyczącą
działalności samorządu: regulamin, plan pracy, protokoły z zebrań, sprawozdania
semestralne oraz dokumentacja finansowa;
3) opiekunem samorządu uczniowskiego zostaje nauczyciel, który otrzymał największą
liczbę głosów;
4) przed upływem kadencji prawo kandydowania na opiekuna samorządu uczniowskiego
przysługuje wszystkim nauczycielom;
5) opiekun samorządu uczniowskiego wspomaga działalność samorządu poprzez:
a) wsparcie samorządu uczniowskiego
w sprawach merytorycznych
i organizacyjnych,
b) inspirowanie uczniów do działania,
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c) pośredniczenie w relacjach samorządu uczniowskiego z dyrekcją oraz radą
pedagogiczną.
4. Organami samorządu uczniowskiego są:
1) samorządy klasowe, które tworzy trzech przedstawicieli danej klasy;
2) zarząd samorządu uczniowskiego, który liczy 7-9 osób;
3) przedstawiciele rady młodych-2 osoby;
4) kadencja samorządów klasowych i zarządu trwa 1 rok;
5) kadencja przedstawicieli rady miasta trwa 2 lata;
6) funkcje pełnione w wybieralnych organach samorządu uczniowskiego nie mogą być
łączone.
5. Przedstawiciele samorządów klasowych:
1) rozpoznają potrzeby uczniów;
2) inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej,
rozrywkowej, naukowej w szkole;
3) informują uczniów o działalności zarządu samorządu uczniowskiego;
4) uczestniczą w pracach rady samorządów klasowych i realizacji celów samorządu
uczniowskiego;
5) stosują się w swojej działalności do wytycznych zarządu samorządu uczniowskiego
lub dyrekcji;
6) troszczą o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy samorządu
uczniowskiego ;
7) włączają uczniów w ogólnoszkolne działania zarządu samorządu uczniowskiego .
6. Zebranie ogólne przedstawicieli samorządów klasowych wszystkich klas w szkole
nazywane jest radą samorządów kasowych.
7. Do kompetencji rady samorządów klasowych należy:
1) współpraca z zarządem samorządu uczniowskiego i opiekunem samorządu
uczniowskiego;
2) opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw zarządu samorządu uczniowskiego;
3) zgłaszanie propozycji działań dla zarządu samorządu uczniowskiego;
4) kontrolowanie zgodności działań zarządu samorządu uczniowskiego ze statutem
szkoły;
5) rozpatrywanie i opiniowanie semestralnych i rocznych sprawozdań przewodniczącego
samorządu uczniowskiego z działalności i innych spraw wniesionych przez członków
zarządu pod obrady.
8. Obrady rady samorządów klasowych zwoływane są przez przewodniczącego zarządu
samorządu uczniowskiego lub na żądanie co najmniej połowy członków rady
samorządów klasowych przynajmniej raz na kwartał.
9. Do kompetencji zarządu samorządu uczniowskiego należy:
1) koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich;
2) opracowanie rocznego planu działania samorządu uczniowskiego;
3) rozpoznanie potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby;
4) przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii,
sugestii członków samorządu uczniowskiego dotyczących zmian w statucie szkoły;
5) wskazywanie co miesiąc innej klasy, która przez okres następnych 4 tygodni , zdaje
opiekunowi kroniki szkolnej relację ze szkolnych wydarzeń;
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6)
7)
8)
9)

zbieranie i archiwizowanie bieżącej dokumentacji samorządu uczniowskiego ;
w miesiącu czerwcu wybieranie przedstawicieli rady młodych, spośród uczniów klas
pierwszych na dwuletnią kadencję;
opiniowanie dokumentów szkoły oraz dni wolnych;
składanie propozycji zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, konkursów.

10. Obrady zarządu samorządu uczniowskiego zwoływane są przez przewodniczącego
zarządu samorządu uczniowskiego lub na żądanie co najmniej połowy członków zarządu
samorządu uczniowskiego lub opiekuna przynajmniej raz na 2 miesiące, zgodnie
z harmonogramem pracy zarządu.
1) przewodniczący może zwoływać posiedzenia zarządu poza ustalonym
harmonogramem, powiadamiając członków zarządu co najmniej 2 dni przed terminem
spotkania;
2) w uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie zarządu
w trybie pilnym bez przestrzegania dwudniowego terminu;
3) posiedzenia zarządu mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy 1/3
członków zarządu oraz na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej lub rady
rodziców;
4) w posiedzeniach zarządu może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły
lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek zarządu;
5) posiedzenia zarządu są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków
zarządu;
6) wyznaczony członek zarządu pełni funkcję protokolanta z posiedzenia zarządu;
7) do terminu następnego posiedzenia każdy z członków zarządu ma prawo zapoznania
się z protokołem i wniesienia poprawek do swojej wypowiedzi;
8) każdy protokół musi być podpisany przez członków zarządu;
11. Uchwały zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
12. W sprawach personalnych lub na formalny wniosek przegłosowany przez członków
zarządu, głosowanie może odbyć się w trybie tajnym.
13. Uchwały zarządu są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
14. Opiekun samorządu uczniowskiego uczestniczy w posiedzeniach zarządu na prawach
członka zarządu.
15. Przedstawiciele rady młodych uczestniczą w posiedzeniach lublinieckiej rady młodych,
przedstawiając sprawozdanie z tych posiedzeń podczas zebrania rady samorządów
klasowych.
16. Do obowiązków członków zarządu samorządu uczniowskiego należy:
1) uczestnictwo w pracach zarządu samorządu uczniowskiego i realizacja celów
samorządu uczniowskiego;
2) stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji;
3) uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów;
4) troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy samorządu
uczniowskiego;
5) włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania zarządu samorządu uczniowskiego.
17. Zarząd samorządu uczniowskiego składa się z:
1) przewodniczącego samorządu uczniowskiego;
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2) wiceprzewodniczącego samorządu uczniowskiego;
3) skarbnika;
4) pięciu stałych członków zarządu, stanowiących kierownictwo wybranych przez siebie
sekcji.
18. Przewodniczący samorządu uczniowskiego :
1) kieruje pracą zarządu samorządu uczniowskiego;
2) reprezentuje samorządu uczniowskiego wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej,
rady rodziców oraz innych organizacji;
3) przedstawia uczniom plan pracy oraz sprawozdanie końcowe z działalności samorządu
uczniowskiego;
4) zwołuje i przewodniczy zebraniom zarządu samorządu uczniowskiego oraz rady
samorządów klasowych;
5) podczas każdego z zebrań zarządu samorządu uczniowskiego oraz rady samorządów
klasowych wskazuje inną osobę sporządzającą notatkę z obrad, która zostaje dodana
do archiwum dokumentacji samorządu uczniowskiego;
6) podczas nieobecności przewodniczącego samorządu uczniowskiego, jego obowiązki
przejmuje wiceprzewodniczący samorządu uczniowskiego.
19. Skarbnik zarządu:
1) gromadzi środki finansowe; dochody pozyskane z organizowanych imprez (dyskoteki,
bale itd.) przeznaczone na realizację zadań statutowych;
2) odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem w porozumieniu z opiekunem
samorządu uczniowskiego;
3) corocznie przedstawia sprawozdanie finansowe zarządowi samorządu uczniowskiego
oraz radzie samorządów klasowych.
20. Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań stałych
członków zarządu samorządu uczniowskiego zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu
zarządu.
21. Wybieralne organy samorządu uczniowskiego podejmują decyzje większością głosów
w obecności co najmniej połowy członków.
22. Decyzje rady samorządów klasowych oraz zarządu samorządu uczniowskiego mogą być
uchylone przez dyrekcję szkoły gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły.
23. Ordynacja wyborcza:
1) organy wybieralne samorządu uczniowskiego: zarząd samorządu uczniowskiego,
przedstawiciele samorządów klasowych wybierani są co roku w miesiącu wrześniu;
2) wybory do organów samorządu uczniowskiego są równe, tajne, powszechne,
bezpośrednie i większościowe;
3) prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły;
4) prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:
a) stałego członka zarządu samorządu uczniowskiego – posiada każdy uczeń szkoły,
b) przedstawiciela samorządu klasowego – posiada każdy uczeń danej klasy.
5) wybory przedstawicieli samorządów klasowych odbywają się najpóźniej na drugiej
godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym
przebiegiem czuwa wychowawca. Przedstawicielem samorządu klasowego zostaje
osoba, która w głosowaniu uzyskała największą ilość głosów;
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6) ogólnoszkolne wybory do zarządu samorządu uczniowskiego przeprowadza szkolna
komisja wyborcza w skład której wchodzi jeden losowo wybrany przedstawiciel klas
drugich i trzecich, który nie jest kandydatem;
7) szkolna komisja wyborcza powoływana jest na co najmniej 12 dni przed ustalonym
przez dyrekcję szkoły terminem wyborów. Do jej obowiązków należy:
a) przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,
b) określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii
wyborczej przynajmniej na 10 dni przed terminem wyborów,
c) przygotowanie wyborów,
d) ogłoszenie terminu i miejsca wyborów,
e) przeprowadzenie wyborów,
f) obliczenie głosów,
g) sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników na tablicy
samorządu uczniowskiego.
8) ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób:
a) kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie 1 tygodnia przed ustalonym
przez dyrekcję szkoły terminem wyborów i według zasad określonych przez
szkolną komisję wyborczą,
b) na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do zarządu samorządu
uczniowskiego umieszczone są w kolejności alfabetycznej,
c) głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed szkolną komisją wyborczą
w określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji uczniowskiej
członkom komisji, złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie kart do głosowania
wg instrukcji umieszczonej w lokalu wyborczym i wrzucenie karty do urny
wyborczej,
d) członkami zarządu samorządu uczniowskiego zostaje pierwszych pięć osób, które
otrzymało największą liczbę głosów,
e) przewodniczącym zarządu samorządu uczniowskiego zostaje osoba, która
otrzymała największą liczbę głosów w głosowaniu spośród wszystkich wybranych
członków zarządu samorządu uczniowskiego,
f) wiceprzewodniczącym zarządu samorządu uczniowskiego zostaje osoba, która
otrzymała drugą w kolejności liczbę głosów spośród wszystkich wybranych
członków zarządu samorządu uczniowskiego,
g) jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje
trudność w dzieleniu mandatów, szkolna komisja ogłasza wybory uzupełniające,
h) decyzję o wyborach opiekuna samorządu uczniowskiego musi podjąć rada
samorządu uczniowskiego, zarząd samorządu uczniowskiego lub dyrektor szkoły
po wcześniejszych uzgodnieniach,
i) w miesiącu czerwcu następuje wybór opiekuna samorządu uczniowskiego
na nową, dwuletnią kadencję.
9) mandat członka zarządu samorządu uczniowskiego oraz przedstawiciela samorządu
klasowego i rady młodych wygasa w razie:
a) rezygnacji,
b) końca kadencji,
c) po ukończeniu nauki w szkole.
10) mandat opiekuna samorządu uczniowskiego wygasa w razie:
a) końca kadencji,
b) odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej.
11) jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:
a) w miejsce przedstawiciela samorządu klasowego – samorząd klasowy powołuje
osobę pełniącą jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające
wybory,
Statut Gimnazjum nr 1 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu

26

b) w miejsce stałych członków zarządu samorządu uczniowskiego zarząd samorządu
uczniowskiego powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony
lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne,
c) w przypadku przewodniczącego zarządu samorządu uczniowskiego – na czas
określony
obowiązki
przewodniczącego
pełni
wiceprzewodniczący
lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne,
d) w przypadku wygaśnięcia mandatu opiekuna samorządu uczniowskiego – zarząd
samorządu uczniowskiego w ciągu miesiąca od chwili wygaśnięcia mandatu
przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, a w tym czasie obowiązki
opiekuna pełni tymczasowo dyrektor szkoły.
§ 10
1. Koordynatora do spraw bezpieczeństwa powołuje zarządzeniem dyrektor szkoły
spośród członków rady pedagogicznej.
2. Do zadań koordynatora w szczególności należy:
1) przyjmowanie od uczniów i nauczycieli informacji i uwag dotyczących
bezpieczeństwa;
2) integrowanie działań w zakresie bezpieczeństwa wszystkich podmiotów szkolnych;
3) współpraca ze środowiskiem, w tym z kuratorium oświaty, urzędem miasta, policją,
prokuraturą, sądem do spraw nieletnich, innymi instytucjami mogącymi pomóc szkole
w rozwiązywaniu ich problemów;
4) inicjowanie zmian w dokumentach szkolnych dotyczących bezpieczeństwa.
§ 11
Zasady współpracy organów szkoły

1. 1.- uchylony
2. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego
szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy
organ w granicach swoich kompetencji.
3. Każdy organ planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być
sporządzone i przechowywane przez te organy do ewentualnego wglądu pozostałym
organom szkoły.
4. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do
realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej
sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
5. Organy mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli
innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
6. Zaistniałe sytuacje konfliktowe rozstrzyga dyrektor szkoły.
7. W sprawach spornych organa szkoły mogą odwoływać się do organu prowadzącego
szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
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§ 12
1. W Gimnazjum nr 1 w Lublińcu tworzy się stanowisko wicedyrektora. Stanowisko
wicedyrektora powoływane jest w przypadku, gdy w szkole tworzonych jest więcej niż 10
oddziałów.
2. Wicedyrektor szkoły przyjmuje na siebie część zadań dyrektora szkoły, a w szczególności:
1) pełni funkcję zastępcy dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności w szkole;
2) przygotowuje projekty następujących dokumentów programowo – organizacyjnych
szkoły:
a) tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych,
b) kalendarza szkolnego (apele, konkursy, uroczystości, olimpiady szkolne),
c) informacji o stanie szkoły w zakresie mu przydzielonym.
3) organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej nauczycieli
gimnazjum;
4) z ramienia dyrektora szkoły utrzymuje kontakt z rodzicami, a także przyjmuje
rodziców i odpowiada na ich postulaty i skargi;
5) współpracuje ze szkolną służbą zdrowia;
6) współpracuje z organami nadzoru pedagogicznego;
7) pełni bieżący nadzór kierowniczy nad funkcjonowaniem szkoły według ustalonego
harmonogramu;
8) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia
swego bieżącego nadzoru nad szkołą a także podczas pełnienia funkcji dyrektor pod
jego nieobecność;
9) pełni nadzór pedagogiczny w zakresie formułowania projektu oceny a także
w sprawach oceny pracy wychowawczo – opiekuńczej wszystkich nauczycieli
i wychowawców;
10) ponosi odpowiedzialność za pracę i wyniki kół zainteresowań, przebieg
konkursów, działalność samorządu uczniowskiego oraz innych organizacji
działających na terenie szkoły.
Rozdział 4
Organizacja Gimnazjum
§ 13
1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia
następnego roku.
2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu
września, a kończą się w najbliższy piątek, następujący po 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień
września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w
najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.
3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy w sprawie organizacji
roku szkolnego.
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4. Nauka w roku szkolnym dzieli się na dwa okresy klasyfikacji: klasyfikacja śródroczna
i końcoworoczna. Organizacja roku szkolnego może ulec zmianie na podstawie zarządzenia
dyrektora.
5. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu
uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły,
może w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno –
wychowawczych w wymiarze do 8 dni.
1) o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dyrektor informuje
uczniów oraz ich rodziców w terminie do dnia 30 września. Informacja o dniach
wolnych zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole, na stronie internetowej
szkoły oraz podana na zebraniu z rodzicami;
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii
rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą
organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznowychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w
wyznaczone soboty;
3) w dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła organizuje zajęcia
opiekuńcze dla tych uczniów, których rodzice zgłoszą pisemnie taka potrzebę.
6. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym, zajęcia
lekcyjne obowiązkowe, dodatkowe, nadobowiązkowe, indywidualne i pozalekcyjne określa
arkusz organizacji szkoły. Zamieszcza się w nim również liczbę pracowników szkoły, w tym
pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę godzin zajęć
edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez Organ prowadzący
gimnazjum. Dyrektor jest zobowiązany do opracowania arkusza z uwzględnieniem szkolnego
planu nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku.
7. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja każdego roku. Na
podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor ustala tygodniowy rozkład
zajęć z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
8. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
9. W strukturze organizacyjnej szkoły znajdują się klasy I-III.
10. Optymalna liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 26 uczniów.
11. Oddział składa się z uczniów, którzy w kursie nauki danego roku szkolnego uczą się
wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych określonych planem
nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z
zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego lub autorskim
wewnątrzszkolnym programem zgodnym z podstawami programowymi zatwierdzonymi
przez radę pedagogiczną gimnazjum.
12. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na
podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony
i higieny pracy.
13. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone
systemem klasowo - lekcyjnym.
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14. Oddział dzieli się na grupy:
1) w nauczaniu języków obcych wprowadzony jest podział na grupy oddziałowe,
międzyoddziałowe lub międzyklasowe, w zależności od stopnia zaawansowania
znajomości języka obcego;
2) usunięto
3) zajęciach wychowania fizycznego mogą być prowadzone w grupie liczącej nie
więcej niż 26 uczniów. Zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej
formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt
i chłopców.
4) liczba stanowisk komputerowych musi odpowiadać liczbie uczniów w grupie;
5) na zajęciach wychowania do życia w rodzinie, zgodnie z przepisami w sprawie
sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści;
6) dyrektor może zwolnić uczniów z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych
oraz z realizacji zajęć wychowania fizycznego i informatyki na podstawie opinii
wydanej przez lekarza;
7) w przypadku zwolnienia z zajęć
wychowania fizycznego i informatyki
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„zwolniony” („zwolniona”).
15. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, których
wymiar określają ramowe plany nauczania, są:
1) obowiązkowe zajęcia lekcyjne:
a) lekcja trwa 45 minut,
b) usunięto
c) rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców może podjąć
uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłużej niż
1 godzina zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na
podstawie ramowego planu nauczania. Dotyczy zajęć:
[-] dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych organizowanych dla
uczniów mających trudności w nauce oraz innych zajęć wspomagające rozwój
dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi,
[-] nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych.
16. Szkoła obejmuje kształceniem specjalnym dzieci i młodzież z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi (problemami edukacyjnymi, niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim), wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
17. Dla tych uczniów w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, szkoła może
realizować zajęcia rewalidacyjne zgodnie z zaleceniami publicznej poradni psychologiczno–
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni
psychologiczno – pedagogicznej w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej
warunki, o których mowa w aktualnie obowiązującej Ustawie o Systemie Oświaty z dnia
7 września 1991 r.
18. Dyrektor szkoły w porozumieniu radą pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem
prowadzącym szkołę ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć (np.: zajęcia wyrównawcze,
specjalistyczne, rekreacyjno - sportowe, nauczania języków obcych, informatyki, koła
zainteresowań i inne), które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym
w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych i międzyklasowych.
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19. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką
dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub
całego okresu kształcenia w szkole.
20. W przypadku ucznia, o którym mowa w ustępie 15, posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka
obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
21. W przypadku ucznia, który ukończył 15 rok życia i nie rokuje ukończenia gimnazjum
szkoła może kierować go do szkoły uzawodowionej.
22. Do realizacji zadań statutowych szkoła posiada następujące pomieszczenia:
1) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
2) świetlicę szkolną;
3) gabinet pielęgniarki szkolnej;
4) gabinet pedagoga;
5) centrum Informacji Multimedialnej, w skład którego wchodzi: biblioteka szkolna
i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej;
6) zespół pomieszczeń sportowych i rekreacyjnych;
7) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze i ogólnego użytku.
22a. W szkole od dnia 30.01.2017r. funkcjonuje elektroniczny dziennik za pośrednictwem
strony www.uonetplus.vulcan.net.pl/lubliniec.
23. – uchyla się
23a. Organizacja pracy świetlicy szkolnej.
1) na bazie organizacyjnej świetlicy w Gimnazjum nr 1 funkcjonuje Centrum Pomocy
Pozalekcyjnej;
2) Centrum Pomocy Pozalekcyjne jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej
działalności realizuje cele i zadania szkoły w oparciu o program profilaktyczno –
edukacyjny;
3) Centrum Pomocy Pozalekcyjnej zorganizowana jest dla wszystkich uczniów
Gimnazjum nr1, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów wymagających pomocy
pedagogicznej;
4) zadania programowe Centrum Pomocy Pozalekcyjnej obejmują:
a) zajęcia opiekuńczo- wychowawcze,
b) zajęcia dydaktyczne,
c) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
d) zajęcia profilaktyczno- terapeutyczne,
e) zajęcia medialno- czytelnicze,
f) zajęcia rekreacyjno-artystyczne,
g) zajęcia rozwijające umiejętności społeczne.
5) zajęcia w Centrum Pomocy Pozalekcyjnej realizowane są w grupach wychowawczych
i indywidualnie w czasie pozalekcyjnym uczniów lub w trakcie bieżących zastępstw;
6) grupę wychowawczą w Centrum Pomocy Pozalekcyjnej tworzy się w oparciu
o pisemną deklarację:
a) rodziców,
b) wychowawców,
c) pedagoga szkolnego.
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7) liczba uczniów w grupie wychowawczej nie może przekraczać 25;
8) wychowawca Centrum Pomocy Pozalekcyjnej współpracuje z pedagogiem szkolnym
w zakresie dożywiania uczniów;
9) czas pracy Centrum Pomocy Pozalekcyjnej aktualizowany jest po każdej zmianie
planu zajęć uczniów;
10) uczniowie korzystający z Centrum Pomocy Pozalekcyjnej mają obowiązek
przestrzegać wewnętrznego regulaminu, zatwierdzonego przez dyrektora szkoły
i zaakceptowanego przez uczniów i ich rodziców;
24. Realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych
gimnazjum, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela ma służyć Centrum Informacji
Multimedialnej powstałe na bazie biblioteki szkolnej.
1) centrum Informacji Multimedialnej jest ogniwem systemu bibliotecznoinformacyjnego i wchodzi w skład resortowej sieci bibliotek Ministerstwa Edukacji
Narodowej;
2) praca CIM przebiega w oparciu o roczny plan pracy zatwierdzony przez dyrektora
i radę pedagogiczną;
3) Centrum Informacji Multimedialnej prowadzi dokumentację pracy i statystykę
biblioteczną zgodnie z przepisami obowiązującymi biblioteki sieci ogólnokrajowej;
4) Centrum Informacji Multimedialnej udostępnia swoje zbiory na czas zajęć
edukacyjnych oraz ferii i wakacji, zgodnie z organizacją roku szkolnego;
a) czas pracy CIM ustalony jest w porozumieniu z dyrektorem i wynosi:
[-] 4 godziny dziennie (przy 1 etacie) udostępniania zbiorów,
[-] 7 godzin dziennie (przy 2 etatach) udostępniania zbiorów.
b) 1/3 czasu pracy, tj. 10 godzin tygodniowo poświęca się na pracę własną CIM.
5) ewidencję materiałów bibliotecznych prowadzi się zgodnie z Rozporządzenie
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
6) inwentaryzację księgozbioru przeprowadza się na wniosek dyrektora raz na 5 lat
(wówczas okres udostępniania zbiorów w roku szkolnym zostaje skrócony)-zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
7) dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Centrum Informacji
Multimedialnej. Zapewnia odpowiednio wyposażone pomieszczenie, warunkujące
prawidłową pracę CIM, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;
8) wydatki Centrum Informacji Multimedialnej obejmują zakup zbiorów i ich
konserwacje, zakup mebli, sprzętu, druków bibliotecznych, materiałów
piśmienniczych oraz pomocy dydaktycznych. Roczny plan wydatków proponuje
nauczyciel -bibliotekarz i przedkłada do zatwierdzenia dyrektorowi. Wydatki na
potrzeby pracy centrum zapewnia dyrektor, informując o przyznanej wysokości kwoty
z początkiem roku budżetowego;
9) zasady korzystania z CIM reguluje wewnętrzny regulamin;
9a) zasady wypożyczania darmowych podręczników reguluje wewnętrzny regulamin:
a) podręczniki oraz materiały edukacyjne są własnością organu prowadzącego
szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej;
b) podręczniki oraz materiały edukacyjne są wypożyczane (użyczane) uczniom
szkoły na okres danego roku szkolnego;
c) wypożyczenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny
za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów
sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy;
d) podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach
uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie
biblioteki szkolnej, a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do
zwrotu podręczników;
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e)

f)
g)

h)
i)
j)

k)

l)

podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom po zawarciu przez rodzica
umowy użyczenia podręcznika, której podpisany jeden egzemplarz na czas
użyczenia przechowuje się w bibliotece szkolnej. Drugi egzemplarz otrzymuje
rodzic;
za zebranie od rodziców podpisanych umów użyczenia odpowiada nauczyciel
wychowawca, który przekazuje je do biblioteki szkolnej;
po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki
do biblioteki szkolnej. Uczniowie przystępujący do egzaminu komisyjnego
zwracają podręcznik nie później niż do 3 września danego roku. Podręczniki
podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia
z księgi uczniów, przeniesienie ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych
zdarzeń losowych;
nadzór nad zwrotem podręczników realizuje wychowawca ucznia oraz
nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej;
podczas zwrotu podręcznika do biblioteki wyżej wymienieni nauczyciele
dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia;
w przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza
jego zwykłe używanie, bądź jego zniszczenie, rodzice są zobowiązani do
powiadomienia o tym fakcie wychowawcę oraz zwrotu kosztów zakupu nowego
podręcznika. Wpłaty dokonuje się na konto środków specjalnych szkoły;
uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego
przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do
chronienia go przed zniszczeniem bądź zagubieniem;
zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich
rodziców z niniejszym regulaminem.

10) zbiory CIM obejmują:
a) podręczniki i programy szkolne,
b) lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania,
c) wydawnictwa informacyjne,
d) lekturę uzupełniającą do języka polskiego,
e) literaturę popularno - naukową,
f) wybrane pozycje z literatury pięknej,
g) czasopisma przedmiotowo - metodyczne,
h) druki urzędowe oraz czasopisma,
i) filmy video i DVD, filmotekę szkolną,
j) programy multimedialne.
11) praca pedagogiczna nauczycieli-bibliotekarzy obejmuje współpracę z uczniami,
rodzicami oraz innymi bibliotekami poprzez:
a) udostępnianie zbiorów,
b) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych,
rzeczowych i tekstowych,
c) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników
informacji w formie pracy indywidualnej z czytelnikiem: zajęć grupowych
(lekcje biblioteczne) oraz wycieczek pozaszkolnych do biblioteki miejskiej,
d) udostępnienie nauczycielom, organizacjom szkolnym i kołom zainteresowań
potrzebnych im materiałów, udzielanie pomocy w przeprowadzeniu różnych
form zajęć dydaktyczno – wychowawczych, pomocy w organizowaniu pracy
z książką, czasopismem oraz przygotowaniu szkolnych imprez czytelniczych,
e) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowanie analiz
stanu czytelnictwa w szkole i przedstawieniu ich na posiedzeniach rady
pedagogicznej,
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f) dystrybucję darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych,
edukacyjnych.
12) prace organizacyjne nauczyciela - bibliotekarza obejmują:
a) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami szkoły,
b) ewidencjonowanie zbiorów zgodnie z przepisami,
c) opracowanie biblioteczne zbiorów, selekcję i konserwację zbiorów,
d) organizację warsztatu informacyjnego,
e) planowanie, sprawozdawczość i dokumentację pracy biblioteki,
f) udział w kontroli księgozbioru (skontrum),
g) przejmowanie i przekazywanie protokolarne biblioteki przy zmianie
nauczyciela w formie ustalonej przez dyrektora szkoły,
h) inne zadania stosownie do potrzeb szkoły.
25. Budynki i teren szkoły są objęte nadzorem monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.
Rozdział 5
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego
§ 13a
1. Podstawowe definicje:
1) ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności
w stosunku do: wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia
ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w gimnazjum
programów nauczania lub wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych
w gimnazjum programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć
edukacyjnych;
2) ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału,
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie
szkoły.
2. Cele oceniania wewnątrzszkolnego:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,
co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce
i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
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3. Oceniane będą
dydaktycznych:

indywidualne

możliwości

ucznia

w

następujących

sytuacjach

1) umiejętności i wiadomości nabyte w procesie nauczania i uczenia się;
2) systematyczność pracy ucznia;
3) samodzielne wytwory ucznia, projekty, prace pisemne, sprawdziany;
4) zaangażowanie i kreatywność ucznia;
5) umiejętność prezentowania wiedzy;
6) umiejętność współpracy w grupie.
4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, umożliwiających uczniom
podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury, a także śródrocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych, zajęć, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach
ucznia.
5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki i zajęć
artystycznych nauczyciele w szczególności biorą pod uwagę wysiłek wkładany przez
ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,
a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz
aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
§ 13b
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców
o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających
z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
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3) warunkach i trybie uzyskania wyższej
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

niż

przewidywana

rocznej

oceny

2. Wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów (Przedmiotowe Systemy
Oceniania) opracowane przez zespoły nauczycieli stanowią integralną część szkolnego
systemu oceniania.
3. Przedmiotowy System Oceniania posiada każdy nauczyciel przedmiotu i w każdej chwili
może okazać go uczniowi, rodzicowi oraz dyrektorowi szkoły.
4. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego
orzeczenia;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na
potrzebę takiego dostosowania - na podstawie tej opinii;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który jest objęty
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych
możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez
ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego - na
podstawie tej opinii.
5. Prace kontrolne:
1) muszą być zapowiedziane i zapisane w dzienniku elektronicznym z tygodniowym
wyprzedzeniem;
2) mogą być poprzedzone lekcją powtórzeniową lub utrwalającą;
3) muszą być ocenione i omówione w terminie do trzech tygodni.
6. Kartkówki obejmujące do trzech ostatnich tematów nie muszą być zapowiadane.
7. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone najwyżej trzy pisemne prace kontrolne
(w ciągu dnia może się odbyć tylko jedna).
1) w przypadku nieobecności ucznia na lekcji, podczas której odbywały się: praca
kontrolna, sprawdzian lub kartkówka, uczeń ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela
w pierwszym tygodniu po nieobecności i ustalić z nim termin zaliczenia pracy;
2) nieusprawiedliwione nieprzystąpienie do napisania zaległej pracy kontrolnej,
sprawdzianu lub kartkówki w ustalonym z nauczycielem terminie, powoduje,
że uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
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8. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione prace
pisemne, prace klasowe uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na następujących
zasadach:
1) sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia przekazuje się uczniowi do wglądu,
w czasie zajęć edukacyjnych, które mają na celu ogólne omówienie sprawdzonych
i ocenionych prac uczniów w danym oddziale z odwołaniem do zakresu treści, które
obejmowała praca, ze wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na które
napotkali uczniowie oraz z udzielaniem wskazówek, w jaki sposób poprawić swoją
pracę i w jaki sposób należy się dalej uczyć, aby pokonać trudności;
2) sprawdzone i ocenione pisemne prace, uczeń otrzymuje od nauczyciela danych zajęć
edukacyjnych najpóźniej do 21 dni od dnia ich napisania przez ucznia;
3) uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca;
4) dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie których nauczyciel
udostępniał sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom w danym
oddziale – obowiązkiem nauczyciela jest udostępnienie uczniowi sprawdzonej
i ocenionej pracy pisemnej w czasie najbliższych zajęć edukacyjnych, na których
uczeń będzie obecny i krótkie jej omówienie z uczniem;
5) po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej omówieniu
z nauczycielem uczeń zwraca pracę nauczycielowi w czasie tych samych zajęć
edukacyjnych;
6) sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane rodzicom przez
nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w pomieszczeniu szkolnym w czasie spotkań
nauczycieli z rodzicami uczniów szkoły lub w czasie pracy nauczycieli, kiedy
nauczyciel może być dyspozycyjny dla rodziców ucznia po wcześniejszym
umówieniu się rodziców z nauczycielem na spotkanie;
7) rodzice po zapoznaniu się w obecności nauczyciela ze sprawdzoną i ocenioną pisemną
pracą swojego dziecka zwracają ją nauczycielowi. Na prośbę rodzica, nauczyciel
omawia sprawdzoną i ocenioną pisemną pracę ucznia.
9. Każda ocena wymaga uzasadnienia ustnego lub pisemnego na prośbę ucznia lub rodzica.
1) nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną ocenę w czasie zajęć edukacyjnych, w rozmowie
bezpośredniej z uczniem, po odpowiedzi ustnej lub pracy pisemnej ucznia (po jej
sprawdzeniu i ocenieniu). Uzasadniając ocenę nauczyciel powinien: odwoływać się
do wymagań edukacyjnych, a w przypadku oceny zachowania – do kryteriów ocen
zachowania, przekazać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga
poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, wskazać uczniowi jak powinien
się dalej uczyć;
2) nauczyciel uzasadnia ustalone oceny ucznia w rozmowie bezpośredniej z jego
rodzicami lub na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców – jeśli wyrażą taką wolę;
3) ustna prośba lub pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców o uzasadnienie ustalonej
oceny są formułowane do 5 dni roboczych od dnia, w którym uczeń został
poinformowany o ocenie.
10. Nie stosuje się „zdawania na ocenę”. Uczniowie w każdej sytuacji odpowiadają na
pytania, które pozwalają uzyskać ocenę z całej skali ocen.
11. W kwestiach spornych dotyczących ocen cząstkowych, decyduje nauczyciel przedmiotu,
po konsultacji z wychowawcą klasy i pedagogiem szkolnym.
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12. Na okres przerw świątecznych i ferii nauczyciele nie zadają prac domowych.
§ 13c
Ocenianie bieżące
1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne,
b) końcowe.
2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających
w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz
jak powinien dalej się uczyć.
3. Zasady oceniania bieżącego:
1) Częstotliwość oceniania bieżącego uzależniona jest od liczby godzin edukacyjnych
wynikających z planu nauczania. Ustala się minimalną liczbę ocen, którą powinien
uzyskać uczeń w semestrze:
a) trzy oceny w semestrze w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych
w wymiarze jednej lub dwóch godzin tygodniowo;
b) w przypadku pozostałych zajęć edukacyjnych w semestrze: o jedną ocenę
więcej niż wynosi ilość godzin w tygodniu.
2) Ocenie podlegają:
a.

pisemne sprawdziany wiadomości (prace klasowe, testy, sprawdziany
obejmujące wiadomości z więcej niż 3. lekcji, kartkówki – maksymalnie
piętnastominutowe, obejmujące wiadomości z 3 ostatnich lekcji);

b.

praca ucznia na lekcji (odpowiedzi
w prowadzeniu zajęć, praca w zespołach);

c.

samodzielna praca ucznia (prace domowe, projekty, prace praktyczne).

ustne,

aktywność,

współudział

4. Szczegółowe zasady dotyczące form sprawdzania osiągnięć ujęte są w przedmiotowych
systemach oceniania.

5. Ocenianie bieżące:
1) w dzienniku lekcyjnym wpisujemy tylko jedną ocenę w danej rubryce;
2) ustala się następującą skalę ocen bieżących: 6, +5, 5, -5, +4, 4, -4, +3, 3, -3, +2, 2, -2,
+1, 1;
3) ważne są tylko oceny zapisane w dzienniku, nie zaś we własnych notatkach.
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6. Dodatkowo w dzienniku elektronicznym ustala się symbole:
1) w części dotyczącej oceniania:
np – nieprzygotowany, • - brak zadania, + - aktywność ucznia
2) w rubrykach obecności uczniów:
• obecność
- nieobecność
u nieobecność usprawiedliwiona
s spóźnienie
su spóźnienie usprawiedliwione
ns nieobecność usprawiedliwiona na potrzeby szkoły
z zwolniony.
§ 13d
Klasyfikacja śródroczna i roczna
1. Uczeń podlega klasyfikacji:
1) śródrocznej i rocznej;
2) końcowej.
2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen
klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. – uchyla się
4. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w roku szkolnym w styczniu. Klasyfikację
roczną przeprowadza się w terminie wskazanym przez MEN. Dyrektor określa odrębnym
zarządzeniem ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych i rocznych nie później
niż na trzy dni przed terminem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.
5. Oceny śródroczne ustala się w stopniach według następującej skali:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny

-

6
5
4
3
2
1

5a. Kategorie ocen i ich wagę ustalają nauczyciele na zespołach przedmiotowych.
5b. Kryteria oceny śródrocznej i rocznej w dzienniku elektronicznym:
1) niedostateczny
1-1,74
2) dopuszczający
1,75-2,74
3) dostateczny
2,75-3,74
4)dobry
3,75-4,74
5)bardzo dobry
4,75-5,39
6.celujący
5,4-6
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Uczeń otrzymuje kolejne oceny, jeśli uzyskał co najmniej średnią ważoną w przedziałach
wyżej wymienionych.
5c. Ocena śródroczna i roczna nie musi być średnią ważoną ocen cząstkowych. Ostateczną
decyzję w sprawie oceny śródrocznej i rocznej podejmuje nauczyciel danego przedmiotu.
5d. Ocenę klasyfikacji śródrocznej wystawia nauczyciel w oparciu o uzyskane oceny w
pierwszym półroczu. Ocenę klasyfikacji rocznej wystawia nauczyciel w oparciu o uzyskane
oceny w pierwszym i drugim półroczu.
6. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa
w ust. 4 pkt 1-5.
7. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 4
pkt 6.
8. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen
klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
9. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie
programowo najwyższej, oraz
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
odpowiednio w klasach programowo niższych, oraz
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
10. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie trzeciej gimnazjum.
11. Ustalona przez nauczyciela ocena roczna może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego (dotyczy oceny niedostatecznej) lub egzaminu sprawdzającego.
12. Przy wystawianiu ocen klasyfikacyjnych śródrocznych oraz rocznych nauczyciele
kierować się będą następującymi zasadami:
a) stopień (ocenę) celujący otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności
wykraczają poza treści zawarte w programie nauczania, uczestniczy
w konkursach wiedzy i umiejętności, jest samodzielny i kreatywny lub jest
laureatem bądź finalistą konkursu lub olimpiady przedmiotowej, co najmniej
o zasięgu wojewódzkim;
b) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który dysponuje pełnym zasobem
wiadomości i umiejętności wyznaczonych przez program nauczania,
samodzielnie rozwiązuje trudne problemy;
c) stopień dobry otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności
stanowiące poszerzenie i pogłębienie wymagań podstawy programowej,
samodzielnie rozwiązuje typowe problemy;
d) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności
zawarte w podstawie programowej, podejmuje w sposób właściwy próby
rozwiązywania zadań typowych – wyciąga właściwe wnioski z treści zadania;
e) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który posiada elementarną wiedzę
i umiejętności potrzebne do świadomego udziału w zajęciach szkolnych.
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13. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono braki w osiągnięciach mogące
uniemożliwić kontynuowanie nauki, nauczyciel jest zobowiązany zindywidualizować
pracę z uczniem, w celu stworzenia mu szansy uzupełnienia braków.
§ 13e
1. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach
i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.(usunięto fragment zapisu)
2. Ocenę śródroczną z zachowania ustala się wg skali:
Zachowanie: wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
naganne

-

wz
bdb
db
pop
ndp
ng

3. Ocenę śródroczną i roczną z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii
nauczycieli, zespołu klasowego oraz samooceny ucznia. Ocena śródroczna i roczna
z zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym;
2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych;
3) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, w tym udział ucznia w realizacji projektu
edukacyjnego;
4) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
5) dbałość o honor i tradycje szkoły;
6) dbałość o piękno mowy ojczystej;
7) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
8) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
9) okazywanie szacunku innym osobom.
4. Kryteria oceny zachowania.
1) Ocena zachowania wyraża opinie szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych,
jego kulturze osobistej i postawie wobec otoczenia. Ocenę zachowania określa się według
następującej skali:
- wzorowe,
- bardzo dobre,
- dobre,
- poprawne,
- nieodpowiednie,
- naganne.
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2) Kryteria ocen cząstkowych:
Ocena wzorowa
a) stosunek do obowiązków szkolnych:
[-] osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości,
[-] wykazuje aktywność intelektualną w zdobywaniu wiedzy, reprezentuje klasę
lub szkołę w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
[-] samodzielnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,
[-] systematyczne przygotowuje się do zajęć,
[-] efektywnie wykorzystuje czas przeznaczony na naukę,
[-] przestrzega postanowień zawartych w statucie szkoły i kodeksie ucznia.
b) aktywność-zaangażowanie ucznia:
[-] wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
[-] bierze czynny udział w akademiach i uroczystościach,
[-] pełni funkcje w szkole i w klasie,
[-] chętnie udziela pomocy koleżeńskiej,
[-] bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych.
c) kultura osobista:
[-] wyróżnia się swoją kulturą osobistą na tle klasy, szkoły (dba o honor i tradycje
szkoły, dba o kulturę słowa, respektuje normy współżycia w grupie, jest tolerancyjny,
okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły),
[-] szanuje mienie szkolne i mienie kolegów,
[-] dba o zdrowie i higienę, nie ulega nałogom,
[-] na terenie szkoły chodzi w ubiorze i w obuwiu ustalonym w regulaminie,
[-] ubiera strój schludny i stosowny do okoliczności,
[-] jest uczciwy, życzliwy i bezkonfliktowy,
[-] w szkole nie używa telefonu komórkowego
[-] nie opuszcza terenu szkoły w czasie zajęć,
[-] nie posiada żadnej uwagi negatywnej.
d) frekwencja: ocenę wzorową z zachowania uczeń może otrzymać tylko w przypadku
zerowej liczby godzin nieusprawiedliwionych.
Ocena bardzo dobra
a) stosunek do obowiązków szkolnych:
[-] osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości,
[-] wykazuje aktywność intelektualną w zdobywaniu wiedzy, bierze udział
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
[-] rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,
[-] systematyczne przygotowuje się do zajęć, sporadycznie zdarza mu się przyjść
na lekcje nieprzygotowanym,
[-] efektywnie wykorzystuje czas przeznaczony na naukę,
[-] przestrzega postanowień zawartych w statucie szkoły i kodeksie ucznia.
b) aktywność- zaangażowanie ucznia:
[-] wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły,
[-] bierze udział w akademiach i uroczystościach,
[-] udziela pomocy koleżeńskiej,
[-] bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych.
c) kultura osobista:
[-] wyróżnia się swoją kulturą osobistą na tle klasy, szkoły (dba o honor i tradycje
szkoły, dba o kulturę słowa, respektuje normy współżycia w grupie, jest tolerancyjny,
okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły),
[-] szanuje mienie szkolne i mienie kolegów,
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[-] dba o zdrowie i higienę, nie ulega nałogom,
[-] na terenie szkoły chodzi w ubiorze i w obuwiu ustalonym w regulaminie,
[-] ubiera strój schludny i stosowny do okoliczności,
[-] jest uczciwy, życzliwy i bezkonfliktowy,
[-] w szkole nie używa telefonu komórkowego,
[-] nie opuszcza terenu szkoły w czasie zajęć,
[-] posiada maksymalnie jedną uwagę negatywną, zrekompensowaną uwagą
pozytywną.
d) frekwencja: uczeń może otrzymać ocenę bardzo dobrą ze sprawowania tylko w przypadku,
gdy liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 5.
Ocena dobra
a) stosunek do obowiązków szkolnych:
[-] osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości,
[-] sporadycznie spóźnia się na lekcje,
[-] stara się dobrze wykorzystać czas przeznaczony na naukę,
[-] bez większych zastrzeżeń wypełnia wszystkie obowiązki ucznia zawarte
w statucie szkoły i kodeksie ucznia.
b) aktywność- zaangażowanie ucznia:
[-] wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy,
[-] poproszony udziela pomocy koleżeńskiej,
[-] bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych.
c) kultura osobista:
[-] szanuje mienie szkolne i mienie kolegów,
[-] dba o zdrowie i higienę, nie ulega nałogom,
[-] posiada nie więcej, niż trzy uwagi negatywne,
[-] na terenie szkoły chodzi w ubiorze i w obuwiu ustalonym w regulaminie,
[-] ubiera strój schludny i stosowny do okoliczności,
[-] jest uczciwy, życzliwy i bezkonfliktowy,
[-] w szkole nie używa telefonu komórkowego,
[-] nie opuszcza terenu szkoły w czasie zajęć.
d) frekwencja: uczeń może otrzymać ocenę dobrą ze sprawowania tylko w przypadku, gdy
liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 10.
Ocena poprawna
a) stosunek do obowiązków szkolnych:
[-] zdarza się, że narusza przepisy i regulaminy,
[-] naprawia wskazane błędy na wyraźne polecenie nauczyciela,
[-] poprawnie wypełnia obowiązki ucznia wynikające ze statutu szkoły.
b) aktywność- zaangażowanie ucznia:
[-] jest bierny wobec życia klasy i szkoły oraz działań organizowanych przez klasę
i szkołę,
[-] aktywność wykazuje po wyraźnej prośbie nauczycieli.
c) kultura osobista:
[-] wykazuje brak zdyscyplinowania w czasie przerw, jednak wykazuje poprawę
po zwróceniu uwagi przez nauczyciela,
[-] sporadycznie przeszkadza w prowadzeniu zajęć,
[-] wykazuje małą dbałość o kulturę słowa,
[-] czasem używa telefonu komórkowego na terenie szkoły,
[-] nie zawsze stosuje się do kodeksu ucznia w zakresie odpowiedniego ubioru
i ozdób,
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[-] nie niszczy mienia szkoły.
d) frekwencja: uczeń może otrzymać ocenę poprawną ze sprawowania, jeżeli liczba godzin
nieusprawiedliwionych nie przekracza 20.
Ocena nieodpowiednia
a) stosunek do obowiązków szkolnych:
[-] nie wypełnia obowiązków ucznia zawartych w statucie szkoły i kodeksie ucznia,
[-] nie przygotowuje się do lekcji.
b) aktywność- zaangażowanie ucznia:
[-] nie bierze udziału w żadnych formach zajęć organizowanych przez klasę lub
szkołę,
[-] często spóźnia się na lekcje.
c) kultura osobista:
[-] wykazuje brak zdyscyplinowania w czasie przerw, czasem wykazuje poprawę
po
zwróceniu uwagi przez nauczyciela,
[-] używa wulgarnych słów,
[-] w sposób rażący i złośliwy przeszkadza w prowadzeniu lekcji,
[-] w sposób arogancki odnosi się do pracowników szkoły i kolegów,
[-] szkodzi własnemu zdrowiu, pali papierosy, używa alkoholu, narkotyków,
[-] niszczy cudzą własność,
[-] używa na terenie szkoły telefonu komórkowego,
[-] nie reaguje na upomnienia nauczycieli.
d) frekwencja: uczeń może otrzymać ocenę nieodpowiednią zachowania, gdy wagaruje,
a liczba godzin nieusprawiedliwionych przekracza 20.
Ocena naganna
a) stosunek do obowiązków szkolnych:
[-] notorycznie nie przygotowuje się do lekcji,
[-] nie wypełnia obowiązków ucznia zawartych w statucie szkoły i kodeksie ucznia,
[-] odmawia korzystania z form pomocy proponowanych przez szkołę (zajęcia
wyrównawcze, socjoterapia itp.).
b) aktywność – zaangażowanie ucznia:
[-] odmawia udziału w żadnym rodzaju zajęć organizowanych przez klasę lub szkołę,
[-] pomimo stosowanych środków zaradczych bardzo często spóźnia się na lekcje.
c) kultura osobista:
[-] używa wulgarnych słów,
[-] w sposób rażący i złośliwy przeszkadza w prowadzeniu lekcji,
[-] w sposób wulgarny lub arogancki odnosi się do pracowników szkoły i kolegów,
[-] szkodzi własnemu zdrowiu, pali papierosy, używa alkoholu, narkotyków,
[-] zachowania ucznia stanowią zagrożenie dla środowiska (posiadanie przedmiotów
zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu przebywających na terenie szkoły osób,
wymuszenia, kradzieże, rozboje itp.),
[-] niszczy cudzą własność,
[-] używa na terenie szkoły telefonu komórkowego,
[-] nie reaguje na upomnienia nauczycieli,
[-] wszedł w konflikt z prawem.
d) frekwencja: uczeń może otrzymać ocenę naganą zachowania, gdy wagaruje, a liczba
godzin nieusprawiedliwionych wynosi powyżej 30.
3) Regulamin i tryb ustalania oceny zachowania:
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a) wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów o zasadach ustalania oceny
zachowania,
b) każdy nauczyciel ma obowiązek na bieżąco informować wychowawcę o uwagach
dotyczących zachowania ucznia (np. zapis w zeszycie uwag),
c) wychowawca podejmuje decyzję o zastosowaniu odpowiednich środków wychowawczych
i powiadamia o tym rodziców ucznia. Wychowawca powinien wspierać działania ucznia
zmierzające do poprawy zachowania,
d) w oparciu o kryteria oceny zachowania uczniowie na lekcji wychowawczej dokonują
samooceny zachowania oraz oceniają zachowanie kolegów z klasy. Ocenę tę wychowawca
bierze pod uwagę wystawiając ocenę uczniom,
e) w oparciu o zebrane informacje oraz własne obserwacje, wychowawca samodzielnie
wystawia ocenę z zachowania,
f) wychowawca może obniżyć ocenę zachowania w terminie późniejszym, jeżeli uczeń
dopuścił się w tym czasie czynu powszechnie uznawanego za karygodny, o dużej
szkodliwości społecznej. O planowanej zmianie oceny wychowawca jest zobowiązany
poinformować dyrektora szkoły, radę pedagogiczną i rodziców ucznia,
g) ocenę naganną wychowawca konsultuje z pedagogiem szkoły,
h) na prośbę ucznia lub jego rodziców wychowawca ma obowiązek podać uzasadnienie
oceny.
4) Tryb odwołania od oceny zachowania:
a) uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają,
że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny,
b) zastrzeżenia mogą być zgłaszane na piśmie do 7 dni po konferencji klasyfikacyjnej,
c) w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjne zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły
powołuje komisję, która po analizie „kryterium oceny zachowania” ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów.
W przypadku braku zwykłej większości głos decydujący należy do przewodniczącego
komisji,
d) w skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły lub zastępca, jako przewodniczący,
wychowawca klasy, wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
w danej klasie, pedagog, przedstawiciel samorządu uczniowskiego, przedstawiciel rady
rodziców,
e) ustalona w tym trybie przez komisję ocena zachowania nie może być niższa od wcześniej
ustalonej,
f) odwołanie do dyrektora szkoły kończy procedurę ubiegania się o zmianę oceny.
5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
lub inne dysfunkcje rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub innych
dysfunkcji rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
6. Ocena z zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
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7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
z zachowania.
8. Ustalona przez wychowawcę dla ucznia roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania jest
ostateczna.
§ 13f
1. Nauczyciel jest zobowiązany do informowania ucznia o każdej bieżącej ocenie, którą
wpisuje do dziennika elektronicznego.
2. Rodzice mogą być informowani o ocenach ucznia:
1) poprzez wpisy do zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń;
2) podczas spotkań rodziców z wychowawcą klasy;
3) podczas spotkań rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów;
4) za pośrednictwem dziennika elektronicznego na stronie internetowej.
3. Na co najmniej 25 dni przed rocznym i śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej uczeń i jego rodzice informowani są o przewidywanych dla niego ocenach
klasyfikacyjnych, z tym, że:
1) uczniowie informowani są przez danego nauczyciela ustnie, podczas zajęć;
2) rodzice informowani są za pośrednictwem wychowawcy - podczas wywiadówek lub
spotkań indywidualnych;
3) rodzic potwierdza otrzymanie informacji o przewidywanych ocenach podpisem
w dzienniku lub w innym dokumencie przygotowanym przez wychowawcę;
4) rodziców, którzy nie dopełnią obowiązku poinformowania się o przewidywanych
ocenach swojego dziecka, Gimnazjum powiadomi listem poleconym.
4. W razie potrzeby wychowawca z inicjatywy własnej albo na żądanie ucznia lub jego
rodziców informuje o warunkach, jakie muszą być spełnione, aby zaistniała możliwość
przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub sprawdzającego.
§ 13g
Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna
z zajęć edukacyjnych i zachowania
1. Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z roczną oceną klasyfikacyjną z zajęć
edukacyjnych, z którą zostali zapoznani pisemnie przez wychowawcę oddziału
w terminie 25 dni, na spotkaniu z rodzicami w szkole, przed rocznym klasyfikacyjnym
zebraniem rady pedagogicznej, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły
w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia zapoznania z przewidywaną
oceną.
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2. Dyrektor szkoły w ciągu kolejnych 2 dni roboczych informuje na piśmie ucznia lub jego
rodziców o wyznaczonym dniu, w którym odbędzie się pisemne i ustne sprawdzenie
wiedzy i umiejętności ucznia w zakresie danych zajęć edukacyjnych.
3. Sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia po wyrażeniu niezgody ucznia
lub jego rodziców z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych
odbywa się w części pisemnej i części ustnej z każdego z przedmiotów, dla których uczeń
lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną w terminie
5 dni roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców.
4. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć
edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich
samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
5. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się oddzielny dla każdych
zajęć edukacyjnych protokół, który zawiera:
1) imiona i nazwiska nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające;
2) termin tych czynności;
3) zadania sprawdzające;
4) wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ocenę, która nie może być niższa
od proponowanej;
5) podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające.
6. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonych czynności
sprawdzających stanowi dokumentację w wyżej wymienionej sprawie. Do protokołu
dołącza się pisemne prace ucznia i informację o jego ustnych odpowiedziach.
7. Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną
klasyfikacyjną zachowania, z którą zostali zapoznani pisemnie przez wychowawcę
oddziału w terminie 25 dni, na spotkaniu z rodzicami w szkole, przed rocznym
klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do
dyrektora szkoły w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia zapoznania z tą
przewidywaną oceną.
8. Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą oddziału przeprowadza analizę zasadności
przewidywanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania w oparciu o argumentację
wychowawcy i opinie zespołu nauczycieli uczących ucznia, zespołu klasowego
i ocenianego ucznia z odwołaniem do kryteriów ocen zachowania, w terminie 2 dni
roboczych od dnia wpłynięcia pisemnych zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców.
9. Dyrektor szkoły może powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział, do którego
uczęszcza uczeń, poszerzony o pedagoga, psychologa, trzech przedstawicieli samorządu
klasowego, celem dodatkowej analizy proponowanej przez wychowawcę oddziału oceny
zachowania. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym tego zespołu.
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10. Wychowawca oddziału może zmienić lub utrzymać przewidywaną ocenę zachowania po
analizie przeprowadzonej z dyrektorem lub po analizę przeprowadzonej w wyżej
wymienionym zespole.
11. Dyrektor powiadamia w formie pisemnej ucznia lub jego rodziców w terminie 5 dni
roboczych od dnia wpłynięcia zastrzeżenia po rozstrzygnięciu w spawie; rozstrzygnięcie
to jest ostateczne.
12. Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół, który
zawiera:
1) imiona i nazwiska uczestników, który brali udział w analizie proponowanej oceny;
2) termin spotkania zespołu;
3) ostateczną ocenę zachowania przewidywaną przez wychowawcę oddziału;
4) podpisy osób pracujących w zespole.
13. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonej analizy zasadności
proponowanej oceny stanowią dokumentację w wyżej wymienionej sprawie.

§ 13h
1. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się w drugiej połowie stycznia
każdego roku.
2. Klasyfikowania roczne przeprowadza się w drugiej połowie czerwca każdego roku.
3. Szczegółowy termin posiedzeń klasyfikacyjnych rady pedagogicznej ustala dyrektor
szkoły.
§ 13i
Warunki i tryb przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeśli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest
klasyfikacja.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
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5. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć
technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zajęć
praktycznych.
6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia
techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz
dodatkowych zajęć edukacyjnych.
7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej
nieobecności, lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, lub realizującego
indywidualny tok nauki, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład
której wchodzą:
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia realizującego obowiązek szkolny/nauki poza szkołą
przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których
przeprowadzany jest ten egzamin.
9. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których
uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
10. Podczas przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze
obserwatorów – rodzice ucznia.
11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
12. Uczniowi, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą nie ustala się oceny
zachowania.
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13. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu uzgadnia
się z uczniem i jego rodzicami.
14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w terminie ustalonym, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
15. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem
możliwości uzyskania innej oceny w wyniku egzaminu poprawkowego.
§ 13j
Warunki i tryb przeprowadzenia egzaminu poprawkowego
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z:
1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo
2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości
narodowej – może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
3. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć
technicznych, informatyki i wychowania fizycznego, ma przede wszystkim formę zadań
praktycznych.
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacz dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych
zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się
w ostatnim tygodniu ferii letnich.
5. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której
wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własna prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu poprawkowego;
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4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez dyrektora, nie później jednak niż do końca września.
9. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest
ostateczna.
10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę.
11. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz

w ciągu
danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć albo języka mniejszości narodowej,
pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 13k
Zadania egzaminatorów
1. Egzaminatorzy określają treści programowe, które uczeń musi opanować do egzaminu
klasyfikacyjnego lub poprawkowego.
2. Pytania egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji.
§ 13l
1. Na zasadach określonych w odrębnych przepisach uczeń ma prawo do:
1) zwolnienia przez dyrektora szkoły z zajęć edukacyjnych z wychowania fizycznego;
2) dostosowania przez nauczyciela wymagań edukacyjnych do jego indywidualnych
potrzeb.
2. W przypadku zwolnienia z zajęć, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” („zwolniona”).
3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim
oraz laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych
zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.
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§ 13m
Odwołanie od rocznej oceny klasyfikacyjnej - sprawdzian wiadomości i umiejętności
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,
że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych
ocen.
2. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż
w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno –
wychowawczych.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
5. Sprawdzian z plastyki, muzyki, zająć artystycznych, techniki, zajęć technicznych,
informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
6. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia
zastrzeżeń. Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami.
7. W skład komisji, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności oraz ustala
roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
8. W skład komisji, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako
przewodniczący komisji;
2) wychowawca oddział;
3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
w danym oddziale;
4) pedagog;
5) psycholog, jeśli jest zatrudniony w szkole;
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6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
7) przedstawiciel rady rodziców.
9. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie
same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole
następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
10. Roczna klasyfikacyjna ocena zachowania jest ustalana w drodze głosowania członków
komisji zwykłą większością głosów, w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżenia.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
11. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.
12. uchyla się
12a. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający
w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania sprawdzające;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, i zwięzłą informację o
ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
12b. Z posiedzenia komisji, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, sporządza
się protokół, zawierający w szczególności:
1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
2) termin posiedzenia komisji;
3) imię i nazwisko ucznia;
4) wynik głosowania;
5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
13. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
14. Przepisy ww. ustępów stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego,
z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia
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przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez
komisję jest ostateczna.
§ 13n
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał
oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 2.
1) Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej
bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy
programowo wyższej z wyróżnieniem.
2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w klasie
pierwszej lub drugiej, promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z
jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej,
mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia
edukacyjne są realizowane w klasie programowo wyższej.
3. O sposobie sprawdzenia i nadrobienia wiadomości z klasy poprzedniej ucznia
promowanego w sposób opisany w ust. 2. decyduje nauczyciel zajęć edukacyjnych,
z których uczeń nie zdał egzaminu.
4. Ocena klasyfikacyjna z religii i etyki nie ma wpływu na promocję ucznia.
5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę,
do średniej ocen wlicza się także oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
6. -uchyla się.
6a. Uczniowi, który uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i etyki, przy wyliczaniu średniej
odpowiednio z rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych będą uwzględniane oceny
klasyfikacyjne uzyskane z obydwu tych przedmiotów.

7. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po
ocenie zachowania. Nie zamieszcza się informacji, z których wynikałoby, na zajęcia z jakiej
religii (bądź etyki) uczeń uczęszczał. Na świadectwie szkolnym umieszcza się ocenę z religii
i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i zajęcia z etyki.
8. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym
w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę.
§ 13o
1. Sposób organizacji egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, sprawdzianów
i posiedzeń komisji, terminy i zadania wychowawców oraz egzaminatorów reguluje
zarządzenie dyrektora.
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu
klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania
ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom:
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1) udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej
egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji
dotyczącej oceniania ucznia odbywa się na pisemny wniosek skierowany
do dyrektora szkoły, który należy złożyć w sekretariacie szkoły;
2) dyrektor szkoły wskazuje czas i pomieszczenie w szkole, w którym nastąpi
udostępnienie uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu
klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej
oceniania ucznia. Dokumentacja ta udostępniana jest uczniowi lub jego rodzicom
w obecności dyrektora szkoły lub w obecności upoważnionego przez dyrektora
szkoły nauczyciela;
3) udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej
egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji
dotyczącej oceniania ucznia odbywa się nie później niż 5 dni roboczych od dnia
złożenia wniosku w sekretariacie szkoły.
Rozdział 5a
Egzamin gimnazjalny
§ 14
1. Na zakończenie 3–letniego okresu kształcenia przeprowadza się obowiązkowy,
powszechny i międzyprzedmiotowy zewnętrzny egzamin gimnazjalny.
2. Egzamin gimnazjalny obejmuje wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia
ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
3. Kształt i formę egzaminu gimnazjalnego określają:
1) ustawa o systemie oświaty w rozdziale 3b;
2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu
gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.
Rozdział 6

Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum
§ 15
1. W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
2. Do wykonania prac administracyjnych i finansowych w szkole zatrudnia się referentów
administracji oraz obsługę finansową (referent finansowy i główny księgowy).
3. Można tworzyć stanowisko sekretarza szkoły.
4. Do głównych zadań sekretarza szkoły należy:
1) prowadzenie sekretariatu i kancelarii szkoły;
2) opieka nad pieczęciami urzędowym;

Statut Gimnazjum nr 1 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu

55

3) opieka nad podstawową dokumentacją gimnazjum;
4) opieka nad drukami ścisłego zarachowania;
5) ewidencja godzin ponadwymiarowych pracowników;
6) opieka nad archiwum;
7) obsługa personalna pracowników gimnazjum;
8) podstawowa obsługa księgowa gimnazjum.
5. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
6. Gromadzone przez gimnazjum dane osobowe pracowników i uczniów są chronione
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.
7. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników oraz zasady ich wynagradzania określają
odrębne przepisy.
§ 16
1. Dla efektywnego funkcjonowania szkoły w placówce tworzyć można następujące
stanowiska pracowników pedagogicznych:
1) dyrektor szkoły;
2) wicedyrektor szkoły;
3) pedagog szkoły;
4) nauczyciel obowiązujących w szkole przedmiotów nauczania;
5) nauczyciel świetlicy;
6) nauczyciel bibliotekarz.
2. Pracownikami obsługi są: woźny, sprzątaczka, konserwator.
3. W razie potrzeby i możliwości finansowych w gimnazjum można zatrudnić innych
pracowników obsługi.
4. Zadania związane z przygotowaniem i wydawaniem posiłków może realizować firma
zewnętrzna. W takim przypadku likwidacji ulegają stanowiska: kucharz, pomoc kuchenna,
intendent oraz kierownik świetlicy.
§ 17
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece
uczniów.
Zakres zadań nauczyciela obejmuje:
1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów oraz powierzone
mienie;
2) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;
3) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny;
4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;
5) uczestniczenie w zespołach powołanych przez dyrektora szkoły;
6) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie
wszystkich uczniów;
7) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu
o rozpoznanie potrzeb uczniów;
8) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej;
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9) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące
zagrożenie bezpieczeństwa;
10) powiadamianie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach
noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie życia uczniów;
11) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły.
2. Nauczyciel w szczególności zobowiązany jest do:
1) wyboru programu nauczania, współudziału w konstruowaniu, opiniowaniu
i wdrażaniu wewnątrzszkolnych programów nauczania, innowacji, podręczników,
środków dydaktycznych oraz metod kształcenia;
2) pisemnego opracowania planu pracy w oparciu o obowiązującą podstawę
programową z poszczególnych przedmiotów oraz standardy egzaminacyjne;
3) realizowania zajęć dydaktycznych zgodnie z posiadanym planem pracy dla danego
poziomu nauczania;
4) informowania na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz ich rodziców
(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z
realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania
osiągnięć edukacyjnych uczniów;
5) systematycznego oceniania wiedzy i umiejętności ucznia zgodnie z obowiązującymi
kryteriami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
6) do pisemnego umotywowania semestralnej (rocznej) oceny niedostatecznej
z przedmiotu nauczania i nagannej oceny z zachowania;
7) wykorzystania w procesie dydaktycznym różnych form i metod aktywizujących
ucznia;
8) sprawowania opieki nad uczniami stosownie do ich potrzeb i możliwości
nauczyciela;
9) występowania z wnioskami, za zgodą rodziców o umożliwienie uczniom
szczególnie zdolnym indywidualnego programu i toku nauki;
10) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
11) wykorzystania pomocy naukowych;
12) realizowania zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby
i zainteresowania uczniów;
13) umożliwienia uczniom rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych
i pozaszkolnych;
14) ukierunkowywania uczniów celem wyboru właściwego zawodu lub właściwej
szkoły wyższego stopnia;
15) prowadzenia dokumentacji szkolnej, w tym dokonywania systematycznych
wpisów w dziennikach lekcyjnych;
16) sprawdzania obecności uczniów na każdej jednostce lekcyjnej;
17) ukończenia określonych przepisami kursów BHP oraz dokonywania okresowych
badań lekarskich;
18) uczestniczenia w posiedzeniach rad pedagogicznych i wykonywania jej uchwał;
19) doskonalenia własnych kwalifikacji w zakresie nauczania interdyscyplinarnego;
20) udziału w konferencjach przedmiotowo-metodycznych i innych formach
doskonalenia zawodowego;
21) pełnienia dyżurów w czasie przerw lekcyjnych według stosownego regulaminu;
22) kształtowania atmosfery dobrej pracy, życzliwości i koleżeństwa wśród uczniów
i pracowników, współpracy z rodzicami i nauczycielami w celu doskonalenia pracy
dydaktyczno- wychowawczej;
23) dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi nauczycielami, sprawowania
opieki nad młodymi nauczycielami, zastępowania innych nauczycieli;
24) – uchylony
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24a) prowadzenia innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły,
w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby
i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć nauczyciel gimnazjum
jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w
ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin
przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu od roku szkolnego 2016/2017;
25)dostosowania
wymagań
edukacyjnych
do
indywidualnych
potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia zgodnie z zaleceniami publicznej poradni
psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
albo niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym niepublicznej
poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w aktualnie
obowiązującej Ustawie o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.
3. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego.
4. Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub grupy przedmiotów
pokrewnych, wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły przedmiotowe. (problemowo zadaniowe) tzw. WDN -Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli.
5. Do realizacji jednorazowych zadań i rozwiązywania bieżących problemów można
powoływać czasowe zespoły problemowo – zadaniowe.
6. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje, powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący
zespołu zwany także liderem zespołu.
7. Cele i zadania zespołu obejmują:
1) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji
programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
a także uzgadniania decyzji wyboru programów nauczania;
2) opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem
do użytku w szkole;
3) opracowanie systemu oceniania wewnętrznego uczniów oraz sposobów
diagnozowania poziomu efektywności kształcenia;
4) organizowanie Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli;
5) organizowanie doradztwa metodycznego szczególnie dla początkujących
nauczycieli;
6) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i w uzupełnianiu ich
wyposażenia;
7) opracowywanie i opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich,
innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania;
8) opracowywanie planu pracy, programu dydaktycznego, wychowawczego,
profilaktycznego.
§ 18

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli
uczących w tym oddziale, zwanym dalej „wychowawcą”.
1) dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest,
by wychowawca opiekował się oddziałem przez cały okres nauczania w danym typie
szkoły;
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2) zmiana wychowawcy może być dokonana w każdym czasie, jeżeli wynika to
z uzasadnionych przyczyn zgłoszonych do dyrektora szkoły i uznanych za takie przez
niego, a podyktowanym dobrem zarówno uczniów jak i danego nauczyciela;
3) zadaniem wychowawcy klasy jest:
a) sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniem,
b) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia
się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
c) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
d) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów
w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności
szkolnej.
e) otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka,
f) planowanie i organizowanie z uczniami i ich rodzicami:
[-] różnych form życia społecznego rozwijających jednostki
i integrujących zespół uczniowski,
[-] ustalanie treści i form zajęć tematycznych na godzinach
do dyspozycji wychowawcy.
g) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadnianie z nimi
i koordynowanie ich działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, a także
wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (zarówno uczniów
szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),
h) utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów w celu:
[-] poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
[-] współdziałania z rodzicami tzn. okazywania im pomocy w ich
działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich
pomocy w swoich działaniach,
[-] włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły.
i) wychowawca w szczególności zobowiązany jest do:
[-] współpracy z rodzicami,
[-] współdecydowania z samorządem klasy i rodzicami uczniów
o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny
lub dłuższe okresy,
[-] zapoznania rodziców i uczniów z kryteriami oceniania,
klasyfikowania i promowania oraz postanowieniami szczegółowymi
przyjętymi na jego podstawie,
[-] ustalania oceny zachowania ucznia zgodnie ze szczegółowymi
kryteriami oceny zachowania zatwierdzonymi przez radę pedagogiczną,
[-] powiadamiania rodziców o przewidywanych dla ucznia ocenach
według zasad wewnątrzszkolnego oceniania,
[-]poinformowania na początku roku szkolnego uczniów i ich rodziców
(prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
j) wychowawca prowadzi dokumentację danego oddziału, a w szczególności:
[-] dokonuje wpisów w dziennikach elektronicznych danych
osobowych ucznia,
[-] monitoruje wpisy dokonywane przez innych nauczycieli (tematy
lekcyjne, frekwencja, oceny końcowe),
[-] przygotowuje semestralne i roczne zestawienia i obliczenia
statystyczne,
[-] wpisuje roczne oceny do arkusza ocen,
[-]
wypełnia
dokumentację
związaną
z
klasyfikowaniem
i promowaniem uczniów,
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[-] dokonuje innych wpisów (notatki o promowaniu, egzaminach,
ukończeniu szkoły, itp.)
[-] wypisuje świadectwa w końcu roku szkolnego,
[-] prowadzi korespondencję z rodzicami związaną z bieżącymi
wydarzeniami i potrzebami,
[-] nadzoruje lub prowadzi rozliczenia (po wycieczkach, imprezach itp.)
k) wychowawca na bieżąco współdziała z pedagogiem szkolnym i innymi
specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb
i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień
uczniów, w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla nich i doradztwa dla
ich rodziców,
l) każdy wychowawca zobowiązany jest do udostępniania uczniom wszelkich
informacji dotyczących szkół wyższego stopnia, profilu ich kształcenia oraz
warunków, jakie uczeń musi spełniać, ubiegając się o przyjęcie do wybranej
szkoły,
ł) każdy wychowawca obowiązany jest do wdrażania w życie programu
związanego z organizacją wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz
prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia,
m) wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej
i metodycznej ze strony:
[-] dyrektora szkoły,
[-] wicedyrektora,
[-] pedagoga szkolnego,
[-] służb medycznych,
[-]poradni psychologiczno-pedagogicznej,
[-] rady pedagogicznej,
[-] rady rodziców,
[-] doradców metodycznych,
[-] nauczycieli innych przedmiotów,
[-] innych p1acówek i instytucji oświatowo -wychowawczych.
§ 19
1. Do zadań pedagoga szkolnego należy:
1) diagnozowanie środowiska ucznia;
2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia
i umożliwianie ich zaspokojenia;
3) rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;
4) wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
5) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających
z programów wychowawczego i profilaktycznego szkoły oraz wspieranie nauczycieli
w tym zakresie;
7) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów,
nauczycieli i rodziców;
8) wspieranie uczniów metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku
dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu
informacji w tym zakresie;
9) wspieranie nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa
oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
10) wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse
edukacyjne ucznia;
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11) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych
wynikających z realizowanych przez nich treści podstaw programowych
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu
się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
12) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
13) umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
14) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych.
2. Gimnazjum nr 1 sprawuje szczególną i indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną,
psychologiczną i materialną poprzez:
1) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku
szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia,
warunków rodzinnych i materialnych;
2) pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku;
3) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną;
4) respektowanie zaleceń
psychologicznopedagogicznej;

lekarza

specjalisty

oraz

orzeczeń

poradni

5) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania
indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji;
6) wnioskowanie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o materialną pomoc
w sytuacjach losowych uczniów;
7) występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów, a dla
wybitnie uzdolnionych uczniów również do Ministra Edukacji.
3. Wymieniona wyżej pomoc jest dobrowolna i bezpłatna.
4. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane we współpracy z:
1) rodzicami;
2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
3) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
4) innymi szkołami;
5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
5. Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny plan pracy, obejmujący także zasady
współdziałania gimnazjum z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, zespołem
interdyscyplinarnym, policją, sądem rodzinnym, z którego następnie wraz z końcem semestru
składa sprawozdanie.
6. Pedagog szkolny prowadzi dokumentację dla każdego ucznia objętego pomocą
psychologiczno-pedagogiczną.
7. Pedagog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
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§ 19a
Pomoc materialna
1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel
w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
2. Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)
lub motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe).
3. Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym jak
i motywacyjnym.
4. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej
występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,
brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm,
narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.
5. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu
nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym- zakup podręczników.
6. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli
organ przyznający stypendium uzna, że udzielanie stypendium w formach, o których mowa
w ust. 5 nie jest możliwe.
7. Stypendium szkolne może być udzielone w kilku formach jednocześnie.
8. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
9. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10
miesięcy.
10. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium
o charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 13 ustawy
o systemie oświaty.
11. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znajduje się w przejściowo trudnej
sytuacji materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia losowego.
12. Zasiłek, o którym mowa w ust. 11 może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego
na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej
o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy do roku.
13. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 90 e. Ust. 3 ustawy
o systemie oświaty.
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14. O zasiłek uczeń może ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia
zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku.
15. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie miasta Lublińca uchwala Rada Miasta.
17. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał średnią ocen
co najmniej 5,2 oraz co najmniej ocenę dobrą z zachowania za okres semestru
poprzedzającego przyznanie stypendium. Szczegółowe wymagania zawiera regulamin
przyznawania stypendium za naukę i osiągnięcia sportowe.
18. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał
wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu wojewódzkim zajmując I, II
lub III miejsce oraz co najmniej ocenę dobrą z zachowania w semestrze poprzedzającym
przyznanie stypendium.
19 Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się w formie jednorazowej nagrody uczniom
klas I i II oraz uczniom klasy III za I semestr nauki. Nie udziela się stypendium naukowego
uczniom kończącym naukę w gimnazjum.
20. Stypendium za osiągnięcia sportowe przyznaje się w formie jednorazowej nagrody
uczniom klas I i II oraz uczniom klasy III za pierwszy semestr nauki. Nie udziela się
stypendium sportowego uczniom kończącym naukę w gimnazjum..
21. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe może ubiegać
się wychowawca klasy nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki ucznia.
22. Dyrektor powołuje komisję stypendialną, która przyznaje stypendia zgodnie
z regulaminem przyznawania stypendium naukowego i sportowego.
§ 20
1. Do zadań wychowawcy świetlicy należy w szczególności:
1) organizowanie uczniom pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,
przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej;
2) organizowanie gier i zabaw dydaktycznych, umysłowych, rozwijających kreatywne
i twórcze myślenie;
3) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień - organizowanie
zajęć w tym zakresie;
4) organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków, kultury życia
codziennego;
5) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, ekologicznej, kształtowanie nawyków
bezpieczeństwa i higien oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
6) rozwijanie samorządności i samodzielności oraz społecznej aktywności;
7) pełnienie dyżurów w stołówce szkolnej w czasie przerwy obiadowej i każdej innej;
8) prowadzenie zastępstw doraźnych;
9) prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości;
10) współpraca z :
a) pedagogiem,
b) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,
c) rodzicami.
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§ 21
1. W sprawach spornych prowadzi się mediacje na terenie szkoły aż do rozwiązania konfliktu.
2. Mediatorem może być:
1) wychowawca klasy w sporach między uczniami, uczniem a nauczycielem
przedmiotu, rodzicem a nauczycielem przedmiotu;
2) pedagog lub psycholog szkolny w sporach między uczniami, uczniem
a nauczycielem przedmiotu, jeżeli mediacja wychowawcy nie doprowadzi
do rozwiązania konfliktu, uczniem a wychowawcą;
3) dyrektor lub z jego upoważnienia wicedyrektor w konfliktach między uczniami,
jeżeli wcześniejsze mediacje nie doprowadzą do rozwiązania konfliktu, uczniem lub
jego rodzicem a nauczycielem lub wychowawcą, nauczycielami, nauczycielem
a innym pracownikiem szkoły.
3. Sprawy sporne między dyrektorem a pracownikiem szkoły rozpatrywane są przez:
1) radę pedagogiczną na posiedzeniu prowadzonym przez wicedyrektora szkoły;
2) kierowane do rozpatrzenia przez organ prowadzący szkołę, jeżeli na terenie szkoły
nie uda się rozwiązać konfliktu.
4. Spory, których załatwienie 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; ich decyzje
muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz zasadami ustalania trybu
odwoławczego zawartymi w szkolnym regulaminie oceniania, klasyfikowania i promowania.
6. Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady, jeśli w regulaminie
pominięto sposób ich rozwiązywania.
Rozdział 7
§ 22
Uczniowie gimnazjum
1. Zasady przyjmowania uczniów do szkoły – rekrutacja:
1) kandydaci do Gimnazjum nr 1 przyjmowani są z obwodu i spoza obwodu szkoły na
podstawie pisemnego zgłoszenia lub wniosku rodziców (prawnych opiekunów);
2) kandydaci z obwodu Gimnazjum nr 1 przyjmowani są z urzędu na podstawie
pisemnego zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów);
3) kandydaci spoza obwodu Gimnazjum nr 1 przyjmowani są na podstawie pisemnego
wniosku rodziców pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami;
4) do wniosku o którym mowa w pkt.3 należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej oraz zaświadczenie ze sprawdzianu (OKE);
5) liczbę wolnych miejsc ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym
szkołę;
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6) w miesiącu lutym dyrektor umieszcza na stronie internetowej oraz na tablicy
informacyjnej kryteria naboru uczniów spoza obwodu szkoły;
7) w przypadku, gdy liczba kandydatów spoza obwodu przekracza liczbę wolnych miejsc
stosuje się kryteria naboru na podstawie:
a) wyników na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
b) wyników sprawdzianu po klasie szóstej,
c) oceny z zachowania,
d) innych osiągnięć ucznia wpisanych na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej.
8) spełnianie powyższych kryteriów przelicza się na punkty według następującego wzoru:
a) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem (świadectwo z czerwonym
paskiem- 10 punktów),
b) wynik sprawdzianu szóstoklasisty- liczba uzyskanych punktów x 1,
c) oceny na świadectwie z następujących przedmiotów mnożone x 1:
[-] język polski
[-] język obcy wiodący
[-] historia
[-] matematyka
[-] przyroda
[-]zachowanie ( wzorowe-6, bardzo dobre-5, dobre-4, poprawne-3,
nieodpowiednie-2, naganne-1)
[-] dodatkowe osiągnięcia- każde osiągniecie wpisane na świadectwo x1.
9) laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych przyjmowani są w pierwszej kolejności;
10) komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu postępowania wybiera uczniów przyjętych,
którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. W przypadku równej liczby punktów
o przyjęciu decyduje w kolejności wyższa średnia wszystkich ocen na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej, wyższy wynik sprawdzianu, wyższa ocena z zachowania.
Dodatkowo komisja rekrutacyjna może przyjąć dziecko do szkoły na podstawie kryteriów
społeczno- ekonomicznych i organizacyjnych ( np. ciężka sytuacja rodzinna, problem
z dojazdem do szkoły);
11) w celu przeprowadzenia naboru kandydatów spoza obwodu Gimnazjum nr 1 dyrektor
powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, która realizuje następujące zadania:
a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej
wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych,
c) przygotowanie i ogłoszenie listy uczniów poszczególnych klas.
12) podanie wyników postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości polega na
wywieszeniu ich na tablicy informacyjnej w Gimnazjum nr 1;
13) listy zawierają imion i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności
alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia;
14) w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata;
15) uzasadnieni sporządza się w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia rodzica z wnioskiem
o uzasadnienie odmowy;
16) rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;
17) od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie do sądu administracyjnego;
18) jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające. Postępowanie to prowadzi się
do końca sierpnia;
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19) dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz
dokumentacja postępowania rekrutacyjnego nie dłużej niż do końca okresu w którym
uczeń uczęszcza do gimnazjum,
20) dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania
rekrutacyjnego przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga
do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone wyrokiem.

2. Do klasy I-III gimnazjum przyjmowane są osoby nie będące obywatelami polskimi na tych
samych zasadach jak obywatele polscy zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole
i stosownymi przepisami prawa (art. 94a UoSO).
3. Nauka w gimnazjum jest obowiązkowa.
4. Do gimnazjum uczęszczają absolwenci szkoły podstawowej nie dłużej niż do 18. roku
życia.
5. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego
poza szkołą.
6. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
3) Zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć
szkolnych.
7. Dyrektor szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci
zamieszkałe w obwodzie szkoły i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.
8. Niespełnienie obowiązku podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
9. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
10. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu
rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
11. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać
poza te treści.
12. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela
i obejmuje następujące działania:
1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;
2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
3) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
13. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa Regulamin Projektu
Edukacyjnego.
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§ 23
1. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej;
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających
bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź
psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
3) korzystania z pomocy doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym;
5) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia a także
światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli
postępów w nauce;
8) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;
9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;
10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,
księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;
11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się
w organizacjach działających na terenie szkoły;
12) korzystania z opieki pielęgniarskiej;
13) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach;
14) informacji na temat zakresu wymagań edukacyjnych;
15) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania;
16) znajomości terminów prac klasowych z tygodniowym wyprzedzeniem;
17) bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły oraz ustaleń
władz szkolnych a zwłaszcza dotyczących:
1) uczęszczania na zajęcia edukacyjne, należytego przygotowania się do nich oraz
aktywnego udziału w zajęciach, a także niezakłócania przebiegu zajęć przez
niewłaściwe zachowanie oraz odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do
wykonania w domu;
2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli
i innych pracowników szkoły;
3) przeciwstawiania się przejawom wulgarności i brutalności;
4) szanowania poglądów i przekonań religijnych innych ludzi;
5) właściwego zwracania się do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz
pozostałych uczniów;
6) szanowania godności i nietykalności osobistej własnej i innych;
7) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę:
a) uczeń nie pali tytoniu,
b) nie pije alkoholu,
c) nie używa narkotyków ani innych środków odurzających.
8) uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć i przybywania na nie punktualnie.
Mimo spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której
odbywają się lekcje;
9) przystąpienia do realizacji projektu edukacyjnego, którego wynik jest
odnotowywany na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z przepisami prawa
oświatowego;
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10) uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze;
11) zachowania należnej uwagi podczas zajęć lekcyjnych, nierozmawiania z innymi
uczniami w czasie prowadzenia wykładu przez nauczyciela, zabierania głosu,
gdy zostanie do tego upoważniony przez prowadzącego zajęcia;
12) poszanowania tradycji szkoły , a w szczególności:
a) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności,
b) dbania o honor i tradycje szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu,
c) godnego i kulturalnego zachowania w szkole i poza nią,
d) dbanie o piękno mowy ojczystej.
13) noszenia obowiązującego w szkole schludnego i stonowanego stroju, szczegółowo
określonego w kodeksie ucznia;
14) szanowania mienia własnego i cudzego;
15) dbałości o sprzęt i pomieszczenia szkolne;
16) nie oddalania się w czasie trwania zajęć poza obiekty szkoły bez zgody
nauczyciela;
17) przedstawiania, w terminie jednego tygodnia, pisemnego usprawiedliwienia
nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w formie:
a) zaświadczenia lekarskiego,
b) oświadczenia rodziców o uzasadnionej przyczynie nieobecności.
18) dostarczania w formie pisemnej przeciwwskazań lekarskich dotyczących udziału
w niektórych zajęciach;
19) przedstawienie pisemnego zwolnienia lekarskiego dyrektorowi szkoły, który
decyduje o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego.
3. Zabrania się:
1) przynoszenia na teren szkoły przedmiotów zagrażających zdrowiu
i bezpieczeństwu przebywających tam osób;
2) używania w szkole telefonów komórkowych;
3) wszelkich działań agresywnych oraz używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów.
4. Koszty naprawy wyrządzonych szkód materialnych pokrywa ich sprawca.
5. Z reprezentowania szkoły wykluczeni są uczniowie, przeciwko którym toczy się
postępowanie karne lub których wykluczy decyzja rady pedagogicznej lub dyrekcji szkoły.
§ 24
1. System nagradzania uczniów.
1) ucznia nagradza się za:
a) bardzo dobre wyniki w nauce,
b) wzorowe zachowanie,
c) wybitne osiągnięcia i pracę dodatkową,
d) dzielność i odwagę,
e) 100% frekwencję,
f) wybitne osiągnięcia sportowe.
2) nagrodami są:
a) pochwała wychowawcy wobec klasy,
b) pochwała opiekuna grupy wiekowej,
c) pochwała dyrektora wobec uczniów szkoły,
d) dyplom,
e) nagroda rzeczowa,
f) list pochwalny do rodziców.
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§ 25
1. Za lekceważenie nauki i innych obowiązków stosowane są następujące kary:
1) I upomnienie wychowawcy klasy,
2) II nagana – udziela wychowawca,
3) III nagana z powiadomieniem rodziców - dyrektor,
4) IV zawieszenie prawa do udziału w imprezach klasowych i szkolnych – dyrektor,
5) V przeniesienie do innej klasy w swojej szkole,
6) VI przeniesienie do innej szkoły za zgoda kuratora.
2. Od nałożonej kary uczeń lub jego rodzice mogą w ciągu 3 dni od dnia zawiadomienia
o ukaraniu wnieść pisemny sprzeciw do dyrektora szkoły. O uwzględnieniu lub odrzuceniu
sprzeciwu decyduje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii pedagoga szkolnego
i wychowawcy klasy.
Rozdział 8
Rodzice
§ 26
1. Rodzice mają prawo do:
1) zapoznania się z obowiązującym programem nauczania i wychowania;
2) zaznajomienia się z:
a) statutem szkoły,
b) szkolnym systemem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
c) innymi regulaminami, określającymi zasady pracy w szkole.
3) pełnej i rzetelnej informacji o postępach dziecka;
4) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci;
5) wyrażania opinii i występowania z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły za
pośrednictwem dyrektora szkoły;
6) konsultacji z pedagogiem szkolnym;
7) działalności w radach klasowych i radzie rodziców.
2. Formy współpracy.
1) przewiduje się indywidualne i zbiorowe spotkania wychowawców i nauczycieli
z rodzicami zgodnie z kalendarzem szkoły:
a) spotkanie informacyjne raz miesiącu – w pierwszy poniedziałek,
b) zebrania z rodzicami – cztery razy w roku.
2) spotkania doraźne odbywają się z inicjatywy rodziców lub nauczycieli;
3) w trakcie spotkań rodzicom przekazywane są informacje o:
a) wynikach w nauce osiąganych przez dzieci i ich zachowaniu,
b) ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów,
c) zagrożeniu oceną niedostateczną z przedmiotu – na miesiąc przed terminem
klasyfikacji,
d) osiągnięciach ucznia oraz problemach wychowawczych,
e) aktualnych wydarzeń życia klasy, szkoły, wycieczkach, wyjściach,
imprezach klasowych i szkolnych itp.
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3. Rodzice są zobowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2) zapewnienia obowiązującego schludnego i stonowanego stroju uczniowskiego,
zgodnego z przepisami kodeksu ucznia;
3) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
4) ścisłej współpracy z wychowawcą i nauczycielami;
5) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć
szkolnych,
6) zainteresowania się wypełnianiem przez dziecko obowiązków szkolnych.
Rozdział 9
Porządek i bezpieczeństwo
§2
1. Za bezpieczeństwo ucznia odpowiada szkoła – od momentu przyjścia ucznia do momentu
jego wyjścia ze szkoły.
2. W ramach programu rządowego, monitoring wizyjny w szkołach o placówkach, budynek
i teren szkolny został objęty nadzorem kamer, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków
nauki, wychowania i opieki.
3. Uczniowie powinni przestrzegać godzin przyjścia i wyjścia ze szkoły. Godziny te są znane
rodzicom po podaniu planu lekcji.
4. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela jest możliwe tylko pod warunkiem,
że dyrektor wyrazi zgodę i opiekę nad klasą przejmie inny pracownik szkoły.
5. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole w czasie zajęć obowiązkowych,
nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest łączenie grup, całych klas
i przekazanie pod opiekę jednemu nauczycielowi.
7. Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z lekcji, jeśli nie może mu zapewnić odpowiedniej
opieki.
8. Zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć jest dopuszczalne
tylko po uzgodnieniu z nauczycielem tych zajęć, do których zgłasza się uczeń.
9. Opiekę nad uczniami w czasie przerw między lekcjami pełnią nauczyciele zgodnie
z ustalonym harmonogramem dyżurów.
10. W gimnazjum obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania terenu szkoły przez uczniów
w czasie przerw i lekcji w godzinach, w których zgodnie z planem powinni oni przebywać na
terenie szkoły. Wyjątek stanowią zwolnienia:
1) na prośbę rodziców wyrażoną na piśmie, w której podano przyczynę zwolnienia
oraz godzinę wyjścia ze szkoły;
2) spowodowane złym stanem zdrowia ucznia, po telefonicznym poinformowaniu
rodzica przez wychowawcę lub nauczyciela o zaistniałej sytuacji i osobistym odbiorze
dziecka przez rodzica ze szkoły;
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3) spowodowane nieobecnością nauczyciela, po uprzednim (jeden dzień wcześniej)
powiadomieniu rodziców. Informacja ta zamieszczana jest na stronie internetowej oraz
na tablicy ogłoszeń gimnazjum.
11. W przypadku niezdyscyplinowanego ucznia, zagrażającemu bezpieczeństwu innych
uczniów w szkole, dyrektor podejmuje stosowne działania w celu zapewnienia
bezpieczeństwa.
§ 28
1. W czasie wycieczki przedmiotowej lub krajoznawczo-turystycznej odbywającej się poza
terenem szkoły w obrębie Lublińca, bez korzystania z publicznych środków komunikacji,
opiekę nad grupą uczniów liczącą do 30 osób sprawuje jeden nauczyciel.
2. Na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo-turystycznej organizowanej przy
wykorzystaniu publicznych środków lokomocji, opiekę nad grupą do 15 uczniów sprawuje
jedna osoba.
3. Na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę nad grupą do 10 uczniów sprawuje jedna
osoba.
4. Każda wycieczka musi mieć wyznaczonego kierownika, który odpowiada za stworzenie
bezpiecznych warunków oraz zapewnienie ciągłego nadzoru.
5. Kierownikiem wycieczki krajoznawczo-turystycznej powinien być nauczyciel, pracownik
pedagogiczny szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form
krajoznawstwa lub turystyki albo w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły inna pełnoletnia osoba
będąca instruktorem harcerskim albo posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego,
przewodnika lub instruktora turystyki kwalifikowanej, pilota wycieczek lub zaświadczenie
o ukończeniu kursu kierowników wycieczek szkolnych.
6. Kierownikiem lub opiekunem uczniów w czasie wycieczki zagranicznej może być osoba
znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak
i w krajach znajdujących się na trasie wycieczki.
7. Do obowiązków kierownika wycieczki należy:
1) opracowanie programu i harmonogramu wycieczki i wypełnienie karty wycieczki;
2) opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim uczestników;
3) zapewnienie warunków realizacji programu;
4) zapoznanie uczestników wycieczki z zasadami bezpieczeństwa i zapewnienie
bezpiecznych warunków;
5) określenie zadań opiekuna i innych uczestników wycieczki;
6) dysponowanie środkami finansowymi;
7) podsumowanie wycieczki pod względem merytorycznym oraz sporządzenie
rozliczenia finansowego.
8. Opiekunem wycieczki lub imprezy powinien być nauczyciel albo w uzgodnieniu
dyrektorem szkoły inna pełnoletnia osoba. Opiekun potwierdza własnoręcznym podpisem
na karcie wycieczki przejęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci.
9. Do obowiązków opiekuna należy:
1) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami;
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2) współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu
wycieczki lub imprezy;
3) nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników ze szczególnym
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;
4) nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych zadań;
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.
§ 29
Procedura w przypadku zaistnienia wypadku uczniowskiego.
1. Nauczyciel, u którego podczas zajęć zdarzył się wypadek, winien:
1) udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu;
2) w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe;
3) zabezpieczyć miejsce wypadku (w razie potrzeby);
4) zgłosić wypadek dyrektorowi szkoły.
2. Dyrektor szkoły lub inna wyznaczona przez niego osoba, powinien:
1) powiadomić o wypadku rodziców ucznia;
2) w sytuacji wypadku ciężkiego podjąć działania zgodne z aktualnym stanem
prawnym.
Rozdział 10
Praktyki studenckie
§ 30
1. Gimnazjum może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów
szkół wyższych na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie).
2. Praktyka pedagogiczna może odbyć się na podstawie zgody dyrektora szkoły i pisemnego
porozumienia między nim a w/w uczelniami.
3. Ogólny nadzór nad przebiegiem praktyki sprawuje dyrektor szkoły.
4.Głównym celem praktyki jest nabycie przez studentów umiejętności niezbędnych do pracy
z uczniami.
5. Merytoryczną i metodyczną opiekę nad przebiegiem praktyki sprawuje nauczyciel –
opiekun wyznaczony przez dyrektora gimnazjum.
6. W czasie praktyki student realizuje szczegółowe cele i zadania przewidziane regulaminem
praktyk pedagogicznych.
7. Student zobowiązany jest do współpracy z opiekunem praktyk oraz do prowadzenia
dokumentacji praktyki pedagogicznej.
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Rozdział 11
Postanowienia końcowe
§ 31
1. Pieczęcie szkolne używane w szkole.
1) szkoła używa pieczęci do następujących dokumentów specjalnej rangi:
a) świadectw szkolnych,
b) legitymacji służbowych i uczniowskich,
c) dokumentów finansowo-rachunkowych.
d) protokołów zdawczo-odbiorczych.
2. Pieczęcie szkolne przechowywane są w metalowej szafie. Podczas urzędowania znajdują
się w miejscu dostępnym dla pracownika odpowiedzialnego za nie.
3. Tryb postępowania w przypadku utraty, zniszczenia lub likwidacji pieczęci regulują
odrębne przepisy.
4. Stempel używany jest do bieżącej dokumentacji sporządzanej przez szkołę.
5. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z rzeczowym wykazem akt
i przepisami archiwizacji.
6. Zasady prowadzenia przez szkołę dokumentacji nauczania, gospodarki finansowej
i materiałowej regulują odrębne przepisy.
7. Szkoła pobiera opłaty za wystawiane duplikaty świadectw. Wysokość tych opłat pobiera
się w kwocie ustalonej dla legalizacji dokumentu w przepisach o opłacie skarbowej. Opłatę
wnosi się na konto specjalne szkoły.
8. Zmiany w statucie wymagają postępowania formalno-prawnego obowiązującego w jego
przygotowaniu i uchwaleniu.
9. Sprawy nie ujęte w niniejszym statucie regulowane są obowiązującymi przepisami prawa
a w szczególności Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.
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§ 32
Statut Gimnazjum nr 1 w Lublińcu im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty
znowelizowano dnia 03 marca 2017 roku.
Statut wchodzi w życie 03 marca 2017 roku.
Rada Pedagogiczna
1.

mgr Aniela Klose

………………………………
2.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Jan Brzeziński
………………………………..

mgr Aleksandra Pietrzik

.………………………………
3. mgr Ewa Brol
………………………………….
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