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S T A T U T 

 

Gimnazjum im. prof. Stefana Myczkowskiego 

w Czarnej 
 

 

I. Informacje o szkole 

§ 1. 

1. Nazwa szkoły: Gimnazjum im. prof. Stefana Myczkowskiego w Czarnej. 

2. Siedzibą gimnazjum jest budynek o nr 126 w miejscowości Czarna Górna.  

3. Nazwy gimnazjum używa się w pełnym brzmieniu, tj. Gimnazjum im. prof. Stefana Myczkowskiego 

w Czarnej. 

4. Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Czarna, reprezentowana przez Wójta Gminy Czarna. 

5. Nadzór pedagogiczny nad gimnazjum w imieniu Wojewody Podkarpackiego sprawuje Podkarpacki 

Kurator Oświaty.  

6. Cykl kształcenia w gimnazjum trwa 3 lata.  

7. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę.  

8. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa minister właściwy do 

spraw oświaty rozporządzeniem w sprawie organizacji roku szkolnego. 

II. Cele i zadania Gimnazjum 

§ 2. 

1. Gimnazjum im. prof. Stefana Myczkowskiego w Czarnej realizuje cele i zadania określone w ustawie 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 

z późniejszymi zmianami) oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

2. Gimnazjum w szczególności dąży do prawidłowej realizacji nadrzędnego celu pracy edukacyjnej jakim 

jest wszechstronny rozwój każdego ucznia, w oparciu o wartości chrześcijańskie i patriotyczne, służące 

osiągnięciu przez niego dojrzałości wewnętrznej i przygotowania go do podjęcia zadań rodzinnych, 

społecznych i zawodowych. 

3. Koncepcję pracy szkoły w Gimnazjum im. prof. Stefana Myczkowskiego w Czarnej określa załącznik 

nr 1. 

4. Edukacja szkolna w gimnazjum zmierza do harmonijnego realizowania przez nauczycieli wzajemnie 

uzupełniających się i równoważnych zadań w zakresie: 

1) nauczania, 

2) kształcenia umiejętności, 

3) wychowania. 

5. W zakresie nauczania gimnazjum zapewnia swoim uczniom: 

1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem, 

2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co 

najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia, 

3) dochodzenie do rozumowego, a nie tylko pamięciowego opanowania przekazywanych treści, 

4) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo - 

skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych i innych), 

5) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, 

6) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób 

integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie, 

7) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego, 

8) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej. 
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6. W zakresie kształcenia umiejętności uczniów, gimnazjum uczy takiego wykorzystywania zdobywanej 

wiedzy, aby lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata, a w szczególności, aby 

opanować następujące umiejętności: 

1) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej 

odpowiedzialności, 

2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia 

i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, 

przygotowania do publicznych wystąpień, 

3) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, podejmowania indywidualnych 

i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie obowiązujących norm, 

4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób, 

5)  poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego 

posługiwania się technologią informacyjną, 

6) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków, 

7) rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań, 

8) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów 

społecznych. 

7. W zakresie pracy wychowawczej gimnazjum wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców dąży do 

tego, aby jego uczniowie w szczególności: 

1) znajdowali w gimnazjum środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego – w wymiarze 

duchowym, moralnym, intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym i estetycznym,  

2) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna 

w świecie, 

3) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak 

i całej edukacji na danym etapie, 

4)  stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym 

i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za 

siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych, 

5) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągania wielkich celów życiowych 

i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie, 

6) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się 

do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa 

kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, 

7) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyboru i hierarchizacji 

wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się, 

8) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, 

9) umieli współdziałać i współtworzyć w gimnazjum wspólnotę nauczycieli i uczniów. 

8. Cele i zadania określone w ust. 4 - 6 gimnazjum realizuje przy uwzględnieniu przyjętego szkolnego planu 

nauczania, opracowanego na podstawie ramowego planu nauczania, szkolnego zestawu programów 

nauczania, obejmującego cały etap edukacyjny w zakresie dydaktyki, programu wychowawczego, 

opisującego w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, 

realizowanego przez wszystkich nauczycieli gimnazjum, a także wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 

pełniącego rolę diagnozowania i oceniania pracy uczniów, motywowania i wspierania ich rozwoju. 

Program wychowawczy gimnazjum uchwala radą rodziców w uzgodnieniu z radą pedagogiczną i opinią 

samorządu uczniowskiego. 

9. W gimnazjum realizuje się edukacyjny projekt uczniowski (EPU) na zasadach określonych 

w rozporządzeniu MEN oraz WSO. 

10. W gimnazjum przestrzega się zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określonych 

odrębnymi przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Szczegółowe rozwiązania 

w zakresie oceniania wiedzy i umiejętności uczniów, a także w zakresie oceniania zachowania uczniów 

opracowuje rada pedagogiczna po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego i rady rodziców. 

Gimnazjum kończy się egzaminem dającym możliwość dalszego kształcenia się. Egzamin kończący 

gimnazjum przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie. 
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11. Odpowiednio do wieku uczniów gimnazjum organizuje się, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami o bezpieczeństwie i higienie, opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole w czasie zajęć 

obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych. Stałą opiekę nad uczniami nauczyciele sprawują 

również podczas zajęć odbywanych poza terenem gimnazjum i w czasie wycieczek organizowanych 

przez gimnazjum. W gimnazjum każdy uczeń ma prawo do opieki nauczycielskiej podczas przerw między 

zajęciami szkolnymi, realizowanej w formie nauczycielskich dyżurów. Organizację i przebieg tych 

dyżurów ustala się odrębnym zarządzeniem Dyrektora gimnazjum. 

12. Dla uczniów, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc 

i wsparcie, gimnazjum organizuje zajęcia świetlicowe, umożliwia spożywanie posiłków, wnioskuje 

o udzielenie zapomóg i stypendiów, prowadzi zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, które są prowadzone 

na podstawie diagnozy dokonywanej przez pedagoga szkolnego oraz współpracującą z gimnazjum – 

właściwą poradnią psychologiczno – pedagogiczną. 

13. Gimnazjum prowadzi działalność innowacyjną na zasadach określonych w rozporządzeniu MEN. 

III. Organy Gimnazjum 

§ 3. 

1. Organami Gimnazjum są: 

1) Dyrektor Gimnazjum, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców, 

4) Samorząd Uczniowski. 

§ 4. 

1. Ze względu na zakres zadań i uprawnień Dyrektor gimnazjum pełni funkcję: 

1) kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Czarna, 

2) pracodawcy w stosunku do wszystkich pracowników zatrudnionych w gimnazjum, 

3) organu nadzoru pedagogicznego, 

4) przewodniczącego Rady Pedagogicznej, 

5) organu administracji publicznej wydającego decyzje administracyjne na podstawie ustawy 

o systemie oświaty. 

2. Dyrektor gimnazjum jako kierownik gminnej jednostki organizacyjnej w szczególności: 

1) kieruje działalnością gimnazjum oraz reprezentuje go na zewnątrz, 

2) decyduje jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy Czarna 

i przy zachowaniu wymogów zawartych w oddzielnych przepisach o sposobie wykorzystywania 

przekazanych gimnazjum składników mienia komunalnego i ze szczególną starannością dba 

o ochronę tych składników, 

3) prowadzi gospodarkę finansową gimnazjum jako jednostki budżetowej według zasad określonych 

w ustawie o finansach publicznych, opracowuje plan finansowy gimnazjum, a w toku jego 

wykonywania przestrzega obowiązujących zasad gospodarki finansowej, 

4) ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a w szczególności za 

przekroczenie zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków publicznych, 

5) na bieżąco współdziała z Wójtem Gminy Czarna w sprawach związanych z remontami obiektów 

gimnazjum oraz podejmowaniem nowych zadań inwestycyjnych w tym zakresie, a także w zakresie 

zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w gimnazjum, 

6) opracowuje arkusze organizacyjne gimnazjum, 

7) prowadzi dokumentację pedagogiczną i pracowniczą zgodnie z odrębnymi przepisami i dba o jej 

właściwe zabezpieczenie. 

3. Dyrektor gimnazjum jako pracodawca w szczególności: 

1) zgodnie z odrębnymi przepisami zatrudnia i zwalnia nauczycieli gimnazjum oraz pracowników 

gimnazjum nie będących nauczycielami, 

2) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom gimnazjum, 

3) wydaje polecenia służbowe nauczycielom i pracownikom nie będącym nauczycielami, 
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4) dokonuje oceny pracy nauczycieli oraz występuje z wnioskami o dokonanie takiej oceny, 

5) zapewnia nauczycielom pomoc w realizacji ich zadań i w doskonaleniu zawodowym, 

6) tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów. 

4. Dyrektor gimnazjum w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w gimnazjum sprawuje nadzór 

pedagogiczny.  

5. Dyrektor gimnazjum jako przewodniczący Rady Pedagogicznej w szczególności, organizuje jej pracę, 

realizuje uchwały Rady, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, dba o jej autorytet, wstrzymuje 

wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, organizuje współpracę Rady Pedagogicznej z Radą 

Rodziców, samorządem uczniowskim i rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe między nimi. 

6. W ramach wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej Dyrektor gimnazjum kontroluje 

spełnianie obowiązku szkolnego przez młodzież zamieszkującą w obwodzie gimnazjum, a także wydaje 

decyzje administracyjne na podstawie ustawy o systemie oświaty. Do Dyrektora gimnazjum należy także 

prowadzenie postępowania egzekucyjnego w przypadku ujawnienia, że obowiązek szkolny nie jest 

spełniany. 

7. W gimnazjum można utworzyć stanowisko wicedyrektora, na zasadach ustalonych z organem 

prowadzącym.  

8. Dyrektor gimnazjum, może powołać społecznego wicedyrektora szkoły, który będzie pełnił funkcję 

podczas nieobecności dyrektora szkoły.  

9. Do obowiązków społecznego wicedyrektora należy bieżąca organizacja życia szkoły w postaci 

zapewnienia zastępstw za nieobecnych nauczycieli oraz podejmowanie decyzji w sprawach koniecznych 

dla zapewnienia bezpieczeństwa w szkole. 

§ 5. 

1. W gimnazjum funkcjonuje jedna Rada Pedagogiczna, której członkami są nauczyciele gimnazjum.  

2. Rada Pedagogiczna działająca w gimnazjum jest organem kolegialnym w zakresie realizacji statutowych 

zadań szkoły w przedmiocie kształcenia, wychowania i opieki. 

3. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o ustalony przez siebie regulamin, a jej posiedzenia są 

protokołowane. 

4. Uchwały Rady Pedagogicznej w postaci aktu prawnego podejmowane są zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej 1/2 członków rady. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do nie 

ujawniania spraw, będących przedmiotem jej posiedzeń. 

5. Do zasadniczych zadań Rady Pedagogicznej należy : 

6) zatwierdzanie planów pracy gimnazjum, 

7) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promowania uczniów, 

8) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

9) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

10) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 

11) występowanie do Wójta Gminy Czarna z umotywowanym wnioskiem o odwołanie ze stanowiska 

Dyrektora gimnazjum, 

12) delegowanie jednego przedstawiciela Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej 

kandydata na stanowisko dyrektora gimnazjum, 

13) opiniowanie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

14) opiniowanie projektu planu finansowego gimnazjum opracowanego przez Dyrektora, 

15) opiniowanie propozycji Dyrektora gimnazjum w sprawach przydziału stałych prac i zajęć oraz zajęć 

płatnych dodatkowo. 

§ 6. 

1. W gimnazjum działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców (prawnych opiekunów) 

uczniów Gimnazjum im. prof. Stefana Myczkowskiego w Czarnej. 

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady, 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady i rad oddziałowych. 

3. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 
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1) występowanie do Rady Pedagogicznej, Dyrektora Gimnazjum, Wójta Gminy Czarna z wnioskami 

i opiniami na piśmie dotyczącymi spraw gimnazjum, 

2) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego oraz programu 

profilaktyki gimnazjum, 

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania 

w gimnazjum, 

4) opiniowanie projektu planu finansowego gimnazjum opracowanego przez Dyrektora, 

5) delegowanie jednego przedstawiciela do składu komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na 

stanowisko Dyrektora gimnazjum, 

6) podejmowanie działań na rzecz stałej poprawy bazy szkolnej i wyposażenia gimnazjum w pomoce 

dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, 

7) zapoznanie się z planem nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny oraz z informacją o realizacji 

planu nadzoru pedagogicznego za dany rok szkolny. 

4. W celu wspierania działalności statutowej gimnazjum Rada Rodziców może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców (prawnych opiekunów) oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy określa regulamin. 

§ 7. 

1. W gimnazjum działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej w skrócie „Samorządem”, który tworzą 

wszyscy uczniowie Gimnazjum im. prof. Stefana Myczkowskiego w Czarnej. 

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin uchwalony przez ogół uczniów 

w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu 

uczniów gimnazjum. 

3. Samorząd przedstawia Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi gimnazjum wnioski i opinie w zakresie praw 

uczniów, a w szczególności dotyczące: 

1) prawa zapoznawania się z programami nauczania, z ich treścią, celami i stawianymi wymaganiami, 

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

3) prawa do organizacji życia szkolnego w porozumieniu i za zgodą Dyrektora szkoły, 

4) prawa redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

5) prawa organizowania w porozumieniu i za zgodą Dyrektora gimnazjum działalności kulturalnej, 

oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami, 

6) prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu w porozumieniu i za zgodą 

Dyrektora gimnazjum. 

§ 8. 

1. Dyrektor gimnazjum rozstrzyga wszystkie sporne sprawy wśród członków Rady Pedagogicznej, kierując 

się prawem oświatowym, zasadami współżycia społecznego w szkole oraz autorytetem Rady.  

2. Osobiście przyjmuje wnioski i bada skargi wyrażone na piśmie dotyczące nauczycieli i innych 

pracowników niepedagogicznych gimnazjum. 

3. Dyrektor gimnazjum w sprawach konfliktowych pomiędzy nauczycielami i rodzicami (prawnymi 

opiekunami) jest między nimi bezpośrednim negocjatorem. 

4. W rozstrzyganiu sporów i skarg Dyrektor gimnazjum kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. 

5. Wnoszone do niego sprawy powinien rozstrzygać z zachowaniem prawa i dobra publicznego, w związku 

z tym może wydawać zalecenia wszystkim statutowym organom gimnazjum, jeżeli działalność tych 

organów narusza interesy gimnazjum i nie służy rozwojowi jego uczniów. 

6. W sprawach spornych pomiędzy Dyrektorem gimnazjum, jako organem szkoły, a innymi organami 

szkoły rozstrzyga organ prowadzący. 

IV. Współdziałanie rodziców i nauczycieli 

§ 9. 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, kształcenia  

i profilaktyki. 

2. Formy tej współpracy obejmują prawo rodziców (prawnych opiekunów) do: 
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1) znajomości zadań i zamierzeń wychowawczych oraz wymagań i sposobów sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych uczniów w danej klasie i szkole, 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów, 

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn 

trudności w nauce, 

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, 

5) wyrażania i przekazywania – w uzasadnionych przypadkach – organowi sprawującemu nadzór 

pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły. 

3. Stałe spotkania wychowawców i nauczycieli z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu wymiany 

informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze odbywają się w ramach Dni Otwartych, które 

przeprowadzane są zgodnie z przyjętym na dany rok szkolny harmonogramem. Spotkania dyrekcji szkoły 

z przedstawicielami rodziców (prawnych opiekunów) są przeprowadzone nie rzadziej niż raz 

w semestrze. 

V. Organizacja Gimnazjum 

§ 10. 

1. Dyrektor gimnazjum rozstrzyga wszystkie sporne sprawy wśród członków Rady Pedagogicznej, kierując 

się prawem oświatowym, zasadami współżycia społecznego w szkole oraz autorytetem Rady. 

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określają arkusze organizacji gimnazjum, 

sporządzane z uwzględnieniem szkolnych planów nauczania do dnia 30 kwietnia dla każdego następnego 

roku szkolnego przez dyrektora gimnazjum. Arkusze organizacji dla gimnazjum zatwierdza Wójt Gminy 

Czarna do dnia 30 maja danego roku. Arkusze organizacyjne mogą być aktualizowane w ciągu roku 

szkolnego w drodze aneksów zatwierdzonych przez Wójta Gminy Czarna. 

3. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności: 

1) ogólną liczbę zatrudnionych w nich nauczycieli, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, 

2) ogólną liczbę godzin przedmiotów i obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz liczbę godzin 

przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych 

finansowanych ze środków przydzielonych przez gminę. 

4. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział. 

5. Liczba uczniów w oddziale w zasadzie nie powinna przekraczać 25 uczniów. 

6. O podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla gimnazjum. 

7. Planując pracę szkoły na dany etap edukacyjny (III etap edukacyjny – gimnazjum) nie tworzy się nowego 

oddziału tej samej klasy, jeżeli liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 13.  

8. Uczniowie oddziałów w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych 

przewidzianych planem nauczania i programem wybranym ze szkolnego zestawu programów nauczania 

dla określonej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. 

9. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i z informatyki oraz na zajęciach, dla 

których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych. 

Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących 

powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 

uczniów. 

10. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących do 26 uczniów. Przy podziale 

uczniów na grupy na zajęciach wf uwzględnia się także płeć uczniów oraz możliwości finansowe szkoły.  

11. Organizację stałych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy 

rozkład zajęć zatwierdzony przez Dyrektora gimnazjum na podstawie zatwierdzonych arkuszy 

organizacyjnych i przy uwzględnieniu zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

12. Podstawową formą pracy gimnazjum są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie 

klasowo - lekcyjnym. 

13. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.  

14. Dyrektor gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala zasady prowadzenia takich zajęć jak: 

zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie dodatkowych języków obcych, kół zainteresowań, 
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które mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych lub 

międzyoddziałowych. 

1) Nauczyciel posiada pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) deklarujących uczestnictwo 

dziecka w danych zajęciach. 

2) W szkole mogą odbywać się zajęcia pozalekcyjne społecznie prowadzone przez nauczycieli. Podczas 

tych zajęć obowiązują takie same zasady jak podczas zajęć płatnych z budżetu szkoły. 

15. Rok szkolny dzieli się na półrocza. Pierwsze półrocze każdego roku szkolnego kończy się w ostatni 

roboczy piątek stycznia. Drugie półrocze rozpoczyna się w pierwszy roboczy poniedziałek po 

zakończeniu pierwszego półrocza. 

§ 11. 

1. Biblioteka międzyszkolna funkcjonująca w gimnazjum i szkole podstawowej jest pracownią szkolną, 

służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych, 

doskonaleniu warsztatu nauczycieli oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców 

(prawnych opiekunów). 

2. Biblioteka zajmuje pomieszczenie w budynku szkolnym, które przeznaczone jest na prowadzenie 

i przechowywanie księgozbioru, a zarazem umożliwia ono uczniom i nauczycielom korzystanie 

z księgozbioru podręcznego, a także prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego. 

3. Bibliotekę międzyszkolną prowadzi nauczyciel bibliotekarz, którego tygodniowy obowiązkowy wymiar 

zajęć wynosi 15 godzin. 

4. Z zasobów bibliotecznych mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i rodzice (prawni opiekunowie). 

5. Do zadań bibliotekarza należy: 

1) opracowanie projektu Regulaminu korzystania z biblioteki, 

2) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbioru bibliotecznego nauczycielom i uczniom, 

3) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, 

4) określanie godzin wypożyczania książek, przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla 

uczniów przed i po lekcjach, 

5) organizowanie konkursów czytelniczych, 

6) przedstawianie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa w poszczególnych klasach, 

7) współpraca z nauczycielami, 

8) współpraca z innymi bibliotekami w szkołach prowadzonych przez Gminę Czarna, biblioteką 

pedagogiczną i innymi bibliotekami, 

9) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego, 

10) zakup i oprawianie książek. 

§ 12. 

1. Dla realizacji statutowych celów i zadań gimnazjum posiada następującą bazę : 

1) sale dydaktyczne, które umożliwiają naukę na jedną zmianę, 

2) bibliotekę międzyszkolną, 

3) halę sportową wraz z zapleczem, 

4) gabinet dyrektora, 

5) sekretariat międzyszkolny, 

6) archiwum, 

7) międzyszkolną kuchnię, 

8) jadalnię międzyszkolną, 

9) międzyszkolny pokój nauczycielski, 

10) szkolną izbę przyrodniczą, 

11) międzyszkolną świetlicę. 
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VI. Nauczyciele i inni pracownicy Gimnazjum 

§ 13. 

1. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez gimnazjum. 

1) Za zajęcia organizowane przez gimnazjum uważa się: lekcje, przerwy, wycieczki, dyskoteki, i inne 

zajęcia organizowane przez szkołę. 

2) Zakres obowiązków pracowników gimnazjum nie będących nauczycielami ustala dyrektor szkoły 

indywidualnie z każdym z pracowników. 

3) Nauczyciel organizujący wycieczki klasowe (szkolne) posiada właściwe kwalifikacje. 

4) Jeśli w czasie wycieczki kilkudniowej uczeń zachowuje się nagannie (spożywa alkohol, pali 

papierosy, awanturuje się, nie respektuje poleceń opiekunów wycieczki) rodzice (prawni 

opiekunowie) mają obowiązek na koszt własny odebrać dziecko (koszty wycieczki nie ulegają 

zwrotowi). 

5) Jeżeli w czasie jednodniowej wycieczki uczniowie zachowują się nagannie (j.w.), kierownik 

wycieczki może podjąć decyzję o przerwaniu wycieczki, zawiadamiając telefonicznie rodziców 

(prawnych opiekunów) o wcześniejszym powrocie.  

6) Lista uczestników wycieczki powinna zawierać numery telefonów kontaktowych do rodziców 

(prawnych opiekunów). 

7) W czasie zajęć edukacyjnych, wycieczki, dyskoteki lub innych zajęć organizowanych przez 

gimnazjum, w razie podejrzenia, że uczeń jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków, nauczyciel 

ma obowiązek powiadomić o tym fakcie policję.  

8) W trakcie zajęć lekcyjnych klasę może opuścić tylko uczeń posiadający odpowiednie zaświadczenie 

lekarskie, informacja o tym powinna znajdować się w dzienniku. 

9) Jeżeli w trakcie przebywania w szkole uczeń źle się czuje, nauczyciel lub inny pracownik szkoły 

powiadamia rodzica (prawnego opiekuna), który jest zobowiązany w razie konieczności odebrać 

dziecko ze szkoły, 

10) W czasie dyskotek szkolnych obowiązują zasady określone w odrębnym regulaminie. 

11) W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi. 

2. Nauczyciele zatrudniani i zwalniani są na podstawie Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy oraz ramowych 

planów nauczania, które stosuje się przy opracowywaniu arkuszy organizacji gimnazjum na dany rok 

szkolny. 

3. Nauczyciele prowadzący pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą odpowiedzialni są za jakość tej 

pracy, wyniki i za powierzonych ich opiece uczniów. 

4. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności: 

1) systematycznie kontrolowanie miejsca prowadzonych zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 

2) uczestniczenie w szkoleniach z zakresu bhp organizowanych przez gimnazjum, 

3) przestrzeganie postanowień Statutu Gimnazjum i innych obowiązujących regulaminów, 

4) zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie, 

5) zgłaszanie Dyrektorowi gimnazjum nieprawidłowości i usterki utrudniające procesy edukacyjne, 

6) w pracowniach szkolnych o zwiększonym ryzyku wypadkowości konsekwentne egzekwowanie 

i przestrzeganie obowiązujących regulaminów, 

7) w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym korzystanie tylko i wyłącznie ze sprawnego sprzętu, 

8) na każdej lekcji sprawdzanie obecności uczniów, 

9) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem, 

10) przygotowywanie się systematyczne do zajęć dydaktycznych i wychowawczych, 

11) dbanie o poprawność językową uczniów, 

12) stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętym w gimnazjum wewnątrzszkolnym systemem 

oceniania, 

13) podnoszenie i aktualizowanie swojej wiedzy i umiejętności pedagogicznych, 

14) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, 

15) wzbogacanie warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt szkolny, 
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16) aktywne uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej, w tym również w posiedzeniach 

szkoleniowych, 

17) dążenie do stosowania nowatorskich metod pracy, dostępnych i autorskich programów nauczania, 

18) wspomaganie rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez prowadzenie różnorodnych form 

oddziaływania w ramach zajęć pozalekcyjnych, 

19) przygotowanie rozkładów materiału z zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym oraz 

dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości psychoedukacyjnych dla uczniów objętych 

zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

§ 14. 

1) Nauczyciele gimnazjum prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół wychowawczy, którego 

głównym zadaniem jest ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału, jego 

modyfikowanie w miarę potrzeb oraz przygotowanie programów poprawy efektywności nauczania 

i wychowania. Nauczyciele gimnazjum mogą także tworzyć zespoły przedmiotowe lub inne zespoły dla 

rozwiązywania określonych zadań i problemów. 

2) Zadania tych zespołów obejmują w szczególności: 

a) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania 

i korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, 

b) wspólne opracowywanie szkolnego systemu oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników 

nauczania, 

c) organizowanie w ramach gimnazjum doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla 

początkujących nauczycieli, 

d) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu 

ich wyposażenia, 

e) wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych 

programów nauczania, 

f) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,  

g) organizowanie ciągłego doskonalenia wiedzy teoretycznej i praktycznej wychowawców 

w rozwijaniu u wychowanków umiejętności rozwiązywania życiowych problemów oraz 

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie. 

3) Pracą zespołu nauczycielskiego kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora gimnazjum na 

wniosek nauczycieli tworzących dany zespół. Przewodniczący zespołu wychowawczego sprawuje 

osobistą opiekę nad początkującymi nauczycielami w okresie pierwszych trzech lat ich pracy 

nauczycielskiej. 

§ 15. 

1. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących 

w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. 

2. Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza Dyrektor gimnazjum w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną.  

3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby wychowawca 

opiekował się tymi samymi uczniami w ciągu całego etapu edukacyjnego. W ciągu danego etapu 

edukacyjnego wychowawcę może zmienić Dyrektor gimnazjum, na uzasadniony pisemny wniosek Rady 

Rodziców, z powodu niezdolności nauczyciela do pracy trwającej dłużej niż 1 miesiąc lub na pisemną 

prośbę wniesioną przez samego nauczyciela. 

4. Zadaniem wychowawców jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami gimnazjum, 

a w szczególności każdy z nich: 

1) tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia oraz proces jego uczenia się, 

2) przygotowuje ucznia do życia w rodzinie i w społeczeństwie, 

3) inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów, 

4) rozwija umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanków. 

5. Realizując swoje zadania wychowawca powinien:  

1) szczegółowo rozpoznać warunki życia i nauki każdego wychowanka, 

2) opracować wspólnie z rodzicami (prawnymi opiekunami) i uczniami plan wychowawczy, 
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3) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań 

wychowawczych, 

4) współpracować z rodzicami (prawnymi opiekunami), włączając ich do rozwiązywania problemów 

wychowawczych, a w czasie stałego kontaktu z nimi informować ich o postępie w nauce 

i zachowaniu wychowanka, 

5) współpracować z pedagogiem szkolnym i właściwą poradnią psychologiczno - pedagogiczną, 

6) nadzorować i mieć pieczę nad postępami w nauce swoich wychowanków, 

7) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia, 

8) udzielać uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) porad w przedmiocie dalszego kształcenia 

się, wyboru zawodu i pracy, 

9) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu 

godności osoby ludzkiej, 

10) powiadamiać rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i ucznia na tydzień przed konferencją 

klasyfikacyjną (śródroczną i roczną) o przewidywanym stopniu niedostatecznym; rodziców 

(prawnych opiekunów) ucznia powiadamia się w formie pisemnej, a dokument potwierdzający 

zawiadomienie rodzica o przewidywanym stopniu niedostatecznym przechowuje wychowawca do 

31 sierpnia danego roku szkolnego, 

11) na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej powiadomić ucznia 

o przewidywanych dla niego stopniach na koniec półrocza lub roku szkolnego, 

12) powiadomić rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przewidywanych ocenach rocznych podczas 

Dni Otwartych w miesiącu poprzedzającym roczną konferencję klasyfikacyjną, 

13) uczestniczyć w spotkaniach z rodzicami (prawnymi opiekunami) – wywiadówkach, 

14) uczestniczyć w dyżurze pedagogicznym, tzw. Dni Otwarte, zgodnie z przyjętym harmonogramem, 

15) konsekwentnie wymagać od uczniów stosowania się do zasad i regulaminów obowiązujących 

w szkole. W tym celu współpracuje z innymi nauczycielami, pedagogiem szkolnym i dyrektorem jak 

również ściśle informuje rodziców (prawnych opiekunów) o nieprzestrzeganiu przez ucznia zapisów 

szkolnego prawa. Stosuje kary, nagrody przewidziane w Statucie Gimnazjum oraz sprawdza ich 

przestrzeganie /wykonanie przez ucznia. 

6. Wychowawca prowadzi określoną przepisami prawa dokumentację pracy dydaktyczno - wychowawczej, 

a w szczególności dziennik szkolny, arkusze ocen i świadectwa szkolne. 

7. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony 

pedagoga szkolnego i Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Ustrzykach Dolnych. 

§ 16. 

1. Zadaniem pedagoga szkolnego w szczególności jest: 

1) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi w ścisłej współpracy 

z wychowawcami klas, 

2) wnioskowanie do odpowiednich instytucji o zorganizowanie opieki i pomocy materialnej dla 

uczniów opuszczonych i zaniedbanych, 

3) wnioskowanie o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do placówek opieki 

społecznej i właściwych kompetencyjnie organizacji pozarządowych, 

4) kontrola realizacji obowiązku szkolnego, 

5) udzielanie pomocy nauczycielom, wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

6) współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów, udzielanie wszelkich rad i wskazówek 

pomocnych w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

7) udzielanie pomocy uczniom w wyborze przyszłego kierunku kształcenia i zawodu, 

8) w uzasadnionych przypadkach prawo, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, do występowania 

z wnioskami do sądu rodzinnego i opiekuńczego, reprezentowania Szkoły przed tym sądem oraz 

współpracy z kuratorami sądowymi. 

2. Pedagog szkolny współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ustrzykach Dolnych i innymi 

organizacjami działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie w zakresie: 

1) wspomagania rozwoju i efektywności uczenia się i kształcenia, w tym dzieci szczególnie 

uzdolnionych, 

2) uzyskiwania pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, 
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3) ukierunkowania na wczesną profilaktykę patologii społecznej, 

4) pomocy w rozwiązywaniu problemów młodzieży, 

5) uzyskiwania pomocy w wyborze kształcenia i przyszłego zawodu, 

6) zdiagnozowania i określenia deficytów rozwojowych w celu uwzględnienia ich w pracy edukacyjnej 

z dzieckiem. 

3. Pedagog szkolny może organizować pogadanki, prelekcje i spotkania młodzieży z pracownikami Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Ustrzykach Dolnych. 

§ 17. 

1. W celu zapewnienia obsługi organizacyjnej tworzy się stanowiska pracownicze: 

1) sprzątaczki, 

2) kucharki, 

3) konserwatora, 

4) sekretarki, 

5) administracji szkolnej. 

2. Na stanowiskach, o których mowa w ust. 1 zatrudnia się na podstawie Kodeksu Pracy. 

3. Zasady funkcjonowania obsługi administracyjnej i finansowej określają odrębne przepisy. 

4. Szczegółowe zakresy czynności dla wymienionych pracowników sporządza Dyrektor gimnazjum, które 

stanowią załączniki do zawartych z nimi umów o pracę. 

VII. Uczniowie Gimnazjum 

§ 18. 

1. Uczeń gimnazjum ma prawo do : 

1) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania, 

2) posiadania pełnej wiedzy o kryteriach ocen z przedmiotów i zachowania, 

3) rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów, 

4) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dóbr osobistych osób trzecich, 

5) korzystania z pomocy doraźnej w nauce, 

6) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym, 

7) noszenia emblematu gimnazjum, 

8) nietykalności osobistej, 

9) bezpiecznych warunków nauki i pobytu w szkole, ochrony przed formami przemocy fizycznej lub 

psychicznej, 

10) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń szkolnych zgodnie z ich przeznaczeniem 

i obowiązującymi regulaminami, 

11) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego, zawodowego i pomocy 

przedmedycznej (lekarskiej), 

12) korzystania z pomocy finansowej i stypendialnej udzielanej na podstawie odrębnych zasad, 

13) reprezentowania szkoły w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, przeglądach i zawodach, 

14) wpływania na życie gimnazjum poprzez działalność samorządową oraz prawo zrzeszania się 

w organizacjach działających w gimnazjum. 

2. Prawa ucznia są zgodne z Konwencją o Prawach Dziecka. 

3. W przypadku naruszenia praw uczeń ma prawo do zgłaszania skarg w następującym trybie: pisemnego 

zgłoszenia do Dyrektora za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy, pedagoga 

szkolnego, rodziców lub opiekunów prawnych w ciągu dwóch dni od daty ich naruszenia.  

1) Tryb ten stosuje się w sytuacji braku skuteczności działań podejmowanych przez Samorząd 

Uczniowski, wychowawcę, pedagoga szkolnego.  

2) Decyzja Dyrektora, podjęta po rozpatrzeniu skargi, jest ostateczna.  

§ 19. 

1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Gimnazjum, 

a zwłaszcza: 
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1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, przygotowywać się do nich oraz 

właściwie zachowywać się na nich, 

2) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w gimnazjum, 

3) przestrzegać zasad kultury współżycia, 

4) dbać o honor i tradycję gimnazjum,  

5) podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Gimnazjum oraz ustaleniom 

Samorządu, 

6) okazywać nauczycielom, wychowawcom, pracownikom gimnazjum i osobom starszym szacunek 

poprzez społecznie akceptowane formy zachowywania się i postępowania, 

7) dbać o schludny wygląd, 

8) stosować się do zasad ubierania uczniów na terenie szkoły, 

9) zmieniać obuwie po wejściu do budynku szkolnego, 

10) wystrzegać się szkodliwych nałogów, 

11) naprawiać wyrządzone w gimnazjum szkody materialne, 

12) wszystkich uczniów na terenie szkoły obowiązuje ustalony tryb używania telefonów komórkowych 

oraz innych urządzeń elektronicznych, 

13) zachowywać określony w niniejszym Statucie tryb rozwiązywania spraw spornych, gdy nie ma 

możliwości polubownego załatwienia problemów. 

2. Uczeń przebywający na terenie szkoły ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach 

przewidzianych na dany dzień (także w czasie zastępstw prowadzonych przez innych nauczycieli, w tym 

świetlicę). 

3. Do trzech dni nieobecności, uczeń ma obowiązek uzupełnić na bieżąco zapisy w zeszytach lekcyjnych, 

w szczególnych przypadkach inny termin może uzgodnić z nauczycielem. 

4. Jednodniowa nieobecność ucznia nie usprawiedliwia go z nieprzygotowania się do zajęć. 

5. W razie dłuższej nieobecności (więcej niż trzy dni) uczeń ma obowiązek do tygodnia w porozumieniu 

z nauczycielami uzupełnić zaległości. 

6. Uczeń w czasie lekcji na obowiązek wykonywać wszystkie polecenia nauczyciela związane z tokiem 

zajęć (czytanie, notowanie, przepisywanie z tablicy, udzielanie odpowiedzi, czynności związane 

z zajęciami artystycznymi oraz wychowania fizycznego). 

7. Uczeń poprzez podniesienie ręki zgłasza chęć udzielenia odpowiedzi (lub w inny kulturalny sposób) 

zgłasza swe uwagi lub prośby. 

8. Uczeń ma obowiązek codziennie posiadać przy sobie podstawowe przybory szkolne (tj. długopis lub 

pióro, ołówek, linijkę itp.) a na zajęciach tego wymagających (np. plastyka, technika) wskazane przez 

nauczyciela. 

9. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach szkolnych odrabianych w inne dni. 

1) Zajęcia szkolne, odrabiane w inne dni, np. w soboty, podlegają takim samym regułom jak każdy inny 

dzień nauki. 

2) Dni „odpracowywane” mogą mieć różne formy. 

3) Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję o odrabianiu zajęć w formie imprez dla dzieci i młodzieży 

o charakterze szkolnym, czy gminnym. 

10. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych: 

1) Uczeń ma obowiązek posiadania specjalnego notesu na cały rok szkolny z ponumerowanymi 

stronami, służącego do wpisywania usprawiedliwień oraz informacji nauczyciela i rodzica (prawnego 

opiekuna). Rodzic powinien na pierwszy zebraniu złożyć wzór podpisu w dzienniku lekcyjnym. 

2) Godziny nieobecności ucznia podczas zajęć szkolnych rodzic (prawny opiekun) tego ucznia 

ma obowiązek usprawiedliwić na terenie szkoły lub w innej formie ustalonej z wychowawcą. 

3) Usprawiedliwienie może mieć formę pisemną lub ustną. 

4) Usprawiedliwienie pisemne, zwolnienie z zajęć w danym dniu (lub części zajęć) może być 

przekazane wychowawcy przez ucznia. 

5) Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych za miniony miesiąc jeż możliwe do 7 

dnia następnego miesiąca. 
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6) Rodzic (prawny opiekun) powiadamia szkołę o przewidywanym terminie powrotu ucznia do szkoły 

w sytuacji, gdy choroba jego dziecka rozpoczęła się w danym miesiącu i będzie trwać dłużej niż do 

7 dnia następnego miesiąca. 

7) Jeśli usprawiedliwienia nie zostaną dostarczone w odpowiednim terminie, nieobecności pozostają 

nieusprawiedliwione (konsekwencje określa WSO). 

8) Święto Szkoły jest dniem obowiązkowych zajęć szkolnych. 

a) Jest to wydarzenie o charakterze patriotycznym, religijnym i środowiskowym. 

b) Rodzice (prawni opiekunowie), którzy chcą zwolnić dziecko z zajęć w tym dniu, z powodu 

bardzo ważnych przyczyn, zobowiązani są do osobistego porozumienia się z wychowawcą. 

c) Uczniowie, którzy w tym dniu nie są obecni w szkole i nie zostali zwolnieni przez rodzica 

(prawnego opiekuna), mogą dostarczyć wychowawcy zwolnienie lekarskie w celu 

usprawiedliwienia nieobecności w danym dniu. 

d) Uczniowie, którzy z przyczyn wyznaniowych, światopoglądowych nie mogą uczestniczyć 

w nabożeństwie, zajęcia w danym dniu rozpoczynają o godzinie wyznaczonej przez 

wychowawcę. 

e) Uczniowie (którzy na początku roku szkolnego złożyli deklarację uczestnictwa w nauce religii) 

mają obowiązek wychodzenia na nabożeństwo z wychowawcą ze szkoły po sprawdzonej 

wcześniej obecności. 

11. Uczeń ma obowiązek dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju. 

1) Uczniowie na terenie szkoły ubierają się w strój ogólnie uznawany za schludny i czysty. 

2) Uczeń swoim strojem nie może naruszać godności i uczuć religijnych innych osób, prezentować 

treści subkultur młodzieżowych i sekt. 

3) Codzienny strój ucznia to: 

a) spodnie długie, 

b) spodnie krótkie i spódnice/sukienki długości do kolana, 

c) dekolt, tzw. klasyczny podkoszulek, czyli nie odsłaniający piersi ani pleców, 

d) zakryte plecy, biodra i ramiona (rękawek). 

4) Podczas uroczystości szkolnych i środowiskowych, w tym w czasie egzaminu gimnazjalnego 

obowiązuje strój odświętny rozumiany jako biała bluzka lub koszula i ciemny, najlepiej czarny lub 

granatowy dół, czyli spodnie lub spódnica. 

5) W czasie lekcji wychowania fizycznego obowiązują: 

a) obuwie halowe, 

b) strój sportowy przynoszony do celów wychowania fizycznego, wskazany termoaktywny 

podkoszulek. 

6) Na terenie szkoły obowiązuje zmiana obuwia. Uczeń po wejściu do szkoły musi w szatni zmienić 

obuwie. 

7) Nieregulaminowy strój ucznia jest podstawą do obniżenia oceny zachowania zgodnie z § 29 ust. 6-

9. 

12. Uczeń ma obowiązek dostosowania się do warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych na terenie gimnazjum. 

1) Uczeń może używać w szkole telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych, 

z zastrzeżeniem pkt. 2. 

2) Zabrania się: 

a) korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas lekcji i innych 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych bez wiedzy i zgody nauczyciela, 

b) nagrywania, filmowania i fotografowania jakichkolwiek osób przebywających na terenie szkoły 

bez ich wiedzy i zgody, 

c) używania telefonu i innych urządzeń elektronicznych w jakikolwiek sposób, który 

przeszkadzałby innym osobom, 

d) włączania funkcji związanych z dźwiękiem, 

e) ładowania telefonu lub innych urządzeń elektronicznych. 

3) Niestosowanie się ucznia do postanowień pkt. 2 może spowodować odebranie uczniowi telefonu 

komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego oraz przekazanie go do depozytu do dyrektora 
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szkoły. Jedynie rodzic (prawny opiekun) ucznia może osobiście odebrać zdeponowane u dyrektora 

szkoły urządzenie. 

4) Łamanie zakazów z pkt. 2 wpływa na obniżenie oceny z zachowania (szczegółowe konsekwencje 

zawiera § 29 ust. 6-9). 

5) Nauczyciel zapisuje informację do zeszytu uwag o posługiwaniu się przez ucznia telefonem 

komórkowym lub innym urządzeniem elektronicznym niezgodnie z postanowieniami pkt. 2. 

13. Uczeń ma obowiązek właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników gimnazjum 

oraz pozostałych uczniów.  

1) Uczeń wykonuje polecenia nauczycieli i innych pracowników szkoły (pań pracujących w kuchni, 

sprzątających, pani sekretarki itp.). 

2) Ocenę zachowań uczniów wobec nauczycieli, pracowników szkoły i innych uczniów zawiera WSO. 

§ 20. 

1. Uczeń gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) rzetelną naukę i pracę społeczną na rzecz gimnazjum i środowiska, 

2) wzorową postawę i zachowanie oraz godne reprezentowanie gimnazjum na zewnątrz, 

3) wzorową frekwencję, 

4) wybitne osiągnięcia i udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, 

5) dzielność i odwagę, 

6) czytelnictwo. 

2. Nagrody przyznaje Dyrektor gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu, Rady Rodziców, po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. Nagrodami są: 

1) wyróżnienie w postaci pochwały wychowawcy lub opiekuna organizacji uczniowskiej, 

2) wyróżnienie w postaci pochwały wychowawcy przed zespołem klasowym, 

3) pochwała Dyrektora gimnazjum wobec całej społeczności szkolnej, 

4) pochwała Dyrektora gimnazjum na zebraniu rodziców, 

5) dyplom lub list gratulacyjny Dyrektora gimnazjum, 

6) nagroda książkowa lub inna nagroda rzeczowa, 

7) bezpłatny udział w wycieczce organizowanej przez gimnazjum (w miarę posiadanych środków 

i liczebności grupy co najmniej 15 osób). 

3. Nagrody finansowane są ze środków pozostających do dyspozycji Dyrektora gimnazjum oraz przez Radę 

Rodziców lub z innych źródeł. 

§ 21. 

1. Ustala się następujące rodzaje kar za nieprzestrzeganie przez uczniów postanowień niniejszego Statutu, 

zarządzeń Dyrektora gimnazjum oraz za naruszenie obowiązującego porządku szkolnego: 

1) upomnienie wychowawcy, 

2) upomnienie wychowawcy wobec klasy, 

3) upomnienie lub nagana Dyrektora gimnazjum, 

4) pisemne powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) o nagannym zachowaniu ucznia, 

5) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, 

6) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach organizowanych przez gimnazjum, 

7) wezwanie rodziców (prawnych opiekunów) do szkoły, 

8) sprzątanie wydzielonych części szkoły, 

9) wpis do „zeszytu ds. wychowawczych”, 

10) zakaz reprezentowania szkoły w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. 

2. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać w terminie dwóch dni do Dyrektora gimnazjum za 

pośrednictwem Samorządu, wychowawcy, rodziców lub opiekunów prawnych. Decyzja Dyrektora 

gimnazjum podjęta po rozpatrzeniu odwołania jest ostateczna. 

3. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, uczeń może być skreślony z listy uczniów gimnazjum, gdy 

ten: 

1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi, 

2) dopuszcza się kradzieży, 

3) wchodzi w kolizję z prawem, 
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4) demoralizuje innych uczniów, 

5) systematycznie narusza postanowienia Statutu Gimnazjum, 

6) ukończył lat 18. 

4. Uczeń gimnazjum może być skreślony z listy uczniów wyłącznie przy równoczesnym przeniesieniu 

ucznia do innej szkoły przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty na wniosek dyrektora gimnazjum. 

5. O zastosowanej wobec ucznia karze nauczyciel wychowawca jest obowiązany niezwłocznie powiadomić 

jego rodziców (prawnych opiekunów). 

 

§ 22. 

1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych: 

1) zamieszkałych w obwodzie gimnazjum – z urzędu, 

2) zamieszkałych poza obwodem gimnazjum – na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), jeżeli 

gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami. 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu gimnazjum uczniów przyjmuje się w oparciu 

o kryteria ustalone przez dyrektora gimnazjum. 

IX. Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) 

§ 23. 

1. Ocenianiu podlegają:  

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia.  

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu 

i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach 

i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.  

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

uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.  

§ 24. 

1. Ocenianie ma na celu:  

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach 

w tym zakresie,  

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,  

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

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji postępach, trudnościach 

w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,  

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,  

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych oraz rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

według skali i w formach określonych w niniejszym Statucie,  

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,  

5) tryb ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, która została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny, 
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6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania,  

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji 

o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

3. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują osobne przepisy. 

§ 25. 

1. Każde półrocze roku szkolnego kończy się oceną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych i zachowania. 

2. Klasyfikację za pierwsze półrocze i roczną ustala się w terminie nie później niż na pięć dni przed 

zakończeniem zajęć szkolnych w pierwszym i drugim półroczu. 

§ 26. 

1. W gimnazjum ocena z zajęć edukacyjnych jest wyrażona wg następującej skali: 

1) stopień celujący – 6, 

2) stopień bardzo dobry – 5, 

3) stopień dobry – 4, 

4) stopień dostateczny – 3, 

5) stopień dopuszczający – 2, 

6) stopień niedostateczny – 1. 

2. Stopień celujący otrzymuje uczeń posiadający wiadomości i umiejętności wykraczające poza 

obowiązujący program nauczania. Ocena ta nie może być uzależniona jedynie od udziału w konkursach 

i olimpiadach przedmiotowych. 

3. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń posiadający wiadomości i umiejętności, które: 

1) mogą być trudne do opanowania przez ucznia, 

2) dotyczą nowych odkryć naukowych, 

3) potrzebne są uczniom wybierającym się na studia, 

4) nie mogą być bezpośrednio zastosowane w życiu codziennym, 

5) nie muszą i nie mogą wykraczać poza obowiązujący program nauczania (90% - l00%). 

4. Stopień dobry otrzymuje uczeń posiadający wiadomości i umiejętności, które są: 

1) średnio trudne do opanowania przez uczniów, 

2) w pewnym stopniu hipotetyczne, 

3) przydatne, ale nie niezbędne do dalszej nauki, 

4) pośrednio użyteczne w życiu codziennym, 

5) będące pogłębieniem i rozszerzeniem wymagań podstawowych (70% - 89% obowiązującego 

programu nauczania). 

5. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń posiadający wiadomości i umiejętności, które są: 

1) łatwe do opanowania przez ucznia(proste, łatwe, ale niezbędne do znajomości danej rzeczy), 

2) pewne i istotne naukowo, 

3) użyteczne w życiu codziennym, 

4) absolutnie konieczne do kontynuowania dalszej nauki (51% - 69% obowiązującego programu 

nauczania). 

6. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń posiadający wiadomości i umiejętności pozwalające mu 

korzystać z nauczania na określonym szczeblu systemu szkolnego oraz wykonywać proste zadania z życia 

codziennego stosownie do wieku (34% - 50% opanowania obowiązującego programu nauczania). 

7. W ocenianiu bieżących osiągnięć ucznia stosuje się również znak: „+” i „-” (zwane: plus i minus). 

Szczegółowe sposoby oceniania przy pomocy w/w znaków pozostają w gestii nauczycieli i zawarte są 

w przedmiotowych systemach oceniania. 

8. Przedmiotem oceniania są trzy kategorie: 

1) wiadomości: 

a) zapamiętywanie, 

b) zrozumienie, 

2) umiejętności: 

a) stosowanie w sytuacjach typowych, 
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b) stosowanie w sytuacjach problemowych. 

3) aktywność rozumiana jako praca dodatkowa (np. przygotowanie debaty, referatu lub udział 

w konkursach i zawodach sportowych szczebla powiatowego, rejonowego, okręgowego, 

wojewódzkiego i wyżej). 

§ 27. 

1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne wystawia nauczyciel w oparciu o ustalone kryteria. 

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych 

opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych 

(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania osiągnięć nauczyciel przedkłada dyrektorowi szkoły do 

zatwierdzenia w drugim tygodniu września każdego roku. 

4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 

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

i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

5. Wprowadza się tzw. „szczęśliwy numerek”. 

1) Każdego dnia nauki jeden z nauczycieli, np. opiekun Samorządu Uczniowskiego losuje numer od 1 

do maksymalnego numeru szkolnego. 

2) W tym dniu każdy uczeń, zapisany pod wylosowanym numerem, jest zwolniony z pytania. 

6. Spóźnienia uczniów na lekcje. 

1) Spóźnienia uczniów na lekcje są oznaczane w dzienniku lekcyjnym znakiem kreska pionowa z literą 

S. 

2) Za spóźnienie uważa się nieobecność ucznia w czasie 5 minut od rozpoczęcia lekcji. 

3) Spóźnienie dłuższe uznaje się za nieobecność. 

4) W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel może uznać spóźnienie dłuższe niż 5 minut. 

§ 28. 

1. Każdy nauczyciel diagnozuje postępy edukacyjne uczniów. W tym celu analizuje: 

1) prace pisemne uczniów (testy, sprawdziany, kartkówki), 

2) wytwory uczniów, 

3) wypowiedzi ustne, 

4) samoocenę uczniów. 

2. Nauczyciel obserwuje ucznia, by móc prawidłowo ocenić jego możliwości edukacyjne i zachowanie oraz 

stosuje inne sposoby diagnozowania poziomu opanowania wiadomości i umiejętności. 

3. Nauczyciel informuje ucznia o terminie pracy klasowej, sprawdzianu lub testu z tygodniowym 

wyprzedzeniem. Zaznacza ołówkiem w dzienniku lekcyjnym w/w termin. 

4. W tygodniu nie mogą być więcej niż dwa sprawdziany całogodzinne, a w tym samym dniu więcej niż 

jeden. 

5. Uczeń, który otrzyma ocenę niedostateczną za pracę, o której mowa w ust. 3, ma możliwość poprawienia 

jej w ciągu najbliższych dwóch tygodni roboczych. 

6. Każda praca pisemna przewidziana przez nauczyciela jest dla ucznia obowiązkowa. Uczeń nieobecny ma 

obowiązek napisania tej pracy w terminie wskazanym przez nauczyciela. Jeżeli uczeń nie napisze pracy 

w drugim terminie, bez uzasadnionej przyczyny, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

7. Prace pisemne (wypracowania, zadania dodatkowe, zeszyty ćwiczeń, zadania klasowe, prace terminowe 

i inne), określone przez nauczyciela jako wymagane, muszą być ocenione w terminie do dwóch tygodni 

roboczych. Po upływie dwóch tygodni nauczyciel może wystawić ocenę uczniowi tylko wtedy, gdy uczeń 

wyrazi na to zgodę. 

8. Oceny z egzaminów, testów i badań zewnętrznych są wpisywane przez nauczyciela do dziennika 

lekcyjnego po otrzymaniu wyników przez szkołę. Egzaminy, testy i badania zewnętrzne przeprowadzone 
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w pierwszym półroczu mogą być ocenione w drugim półroczu, jeśli wyniki szkoła otrzymała w drugim 

półroczu. 

9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć 

artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia do wywiązywania 

się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

§ 29. 

1. Ocena zachowania nie ma wpływu na ocenę zajęć edukacyjnych ani na promocję do klasy programowo 

wyższej z uwzględnieniem ust. 13. 

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,  

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,  

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,  

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,  

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom 

3. W gimnazjum zachowanie uczniów ocenia się wg następującej skali: 

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 

3) dobre, 

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie, 

6) naganne. 

4. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

1) jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu przyjętych obowiązków,  

2) wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego, 

3) systematycznie uczęszcza do szkoły, nie spóźnia się i nie opuszcza lekcji bez usprawiedliwienia,  

4) dba o honor i tradycje szkoły, którą reprezentuje podczas różnych uroczystości (szkolnych, 

państwowych), konkursów i zawodów wewnętrznych, 

5) wyróżnia się na tle szkoły swoją kulturą osobistą, nie używa wulgarnego słownictwa,  

6) dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych, nie ulega nałogom,  

7) szanuje mienie szkolne, społeczne i mienie kolegów, nosi stroje i ubiory zgodnie z normami 

obyczajowymi i Statutem Szkoły (§ 19 ust. 11), a na terenie szkoły chodzi w ustalonym obuwiu,  

8) zawsze okazuje szacunek innym osobom, wykonuje polecenia nauczycieli i innych pracowników 

szkoły, 

9) używa telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych z poszanowaniem postanowień 

§ 19 ust. 12 pkt 2, 

10) wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji 

poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej 

samooceny i wyciągania wniosków i otrzymał przedmiotową ocenę z EPU – bardzo dobry.  

5. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) jest systematyczny w nauce, w pełnieniu przyjętych obowiązków,  

2) pracuje na rzecz klasy i szkoły, 

3) systematycznie uczęszcza do szkoły i nie spóźnia się na lekcje (usprawiedliwione wszystkie godziny 

nieobecności w wyznaczonym przez wychowawcę terminie),  

4) dba o honor i tradycje szkoły,  

5) nie używa wulgarnego słownictwa,  

6) cechuje go kultura osobista, która jest zgodna z przyjętymi normami społecznymi, szanuje mienie 

szkolne, społeczne i mienie kolegów, zawsze nosi stroje i ubiory zgodnie z normami obyczajowymi 

i Statutem szkoły (§ 19 ust. 11), a na terenie szkoły chodzi w ustalonym obuwiu,  

7) okazuje szacunek innym osobom i wykonuje polecenia nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

8) używa telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych z poszanowaniem postanowień 

§ 19 ust. 12 pkt 2, 
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9) był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca 

z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością i otrzymał 

przedmiotową ocenę z EPU – dobry. 

6. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych,  

2) włącza się do prac na rzecz klasy, szkoły, stara się regularnie uczęszczać do szkoły 

3) w ciągu jednego półrocza spóźnił się na lekcje nie więcej niż 5 razy i opuścił bez usprawiedliwienia 

nie więcej niż 5 godziny lekcyjnych, 

4) nigdy nie postępuje w sposób obrażający honor i tradycje szkoły, 

5) nie używa słownictwa niezgodnego z przyjętymi normami społecznymi,  

5) dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych, przestrzega zasady higieny, nie ulega nałogom,  

6) nie niszczy mienia szkolnego, społecznego i mienia kolegów, jest ubrany schludnie i zgodnie 

z normami obyczajowymi i Statutem Szkoły (§ 19 ust. 11), a na terenie szkoły chodzi w ustalonym 

obuwiu – w ciągu jednego półrocza zdarzyły mu się nie więcej niż 3 uchybienia w stroju 

regulaminowym, 

7) zachowuje się w sposób kulturalny bez względu na to, gdzie się znajduje, okazuje szacunek innym 

osobom i wykonuje polecenia nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

8) nie zawsze używa telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych z poszanowaniem 

postanowień § 19 ust. 12 pkt 2 – w ciągu jednego półrocza zdarzyły mu się nie więcej niż 3 

uchybienia, 

9) pracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem 

zadania i otrzymał przedmiotową ocenę z EPU – dostateczny. 

7. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

1) wywiązuje się z podstawowych obowiązków określonych w Statucie Szkoły: 

a) pracuje w szkole na miarę swych możliwości i warunków, 

b) w ciągu półrocza spóźnił się na lekcje nie więcej niż 10 razy i opuścił bez usprawiedliwienia nie 

więcej niż 10 godzin lekcyjnych, 

c) nosi właściwy ubiór, 

d) zmienia obuwie na terenie szkoły, 

2) w ciągu jednego półrocza zdarzyło mu się nie więcej niż 5 uchybień w stroju regulaminowym,  

3) nie niszczy mienia szkolnego, społecznego i mienia kolegów,  

4) przestrzega zasady i normy przyjęte w regulaminach szkolnych,  

5) nie używa wulgaryzmów,  

6) nie ulega nałogom i nie namawia do nich innych,  

7) nie prowokuje konfliktów i bójek, 

8) nie znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi, 

9) zachowuje się w sposób kulturalny wobec dorosłych i kolegów (nauczycieli, pracowników szkoły, 

rodziców i innych osób) i wykonuje polecenia nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

10) nie zawsze używa telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych z poszanowaniem 

postanowień § 19 ust. 12 pkt 2 – w ciągu jednego półrocza zdarzyło mu się nie więcej niż 5 uchybień, 

11) współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą 

i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po 

interwencji opiekuna projektu i otrzymał przedmiotową ocenę z EPU – dopuszczający. 

8. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

1) w sposób częściowy realizuje wymagania na ocenę „poprawną" (zdarzają mu się pojedyncze 

uchybienia w odniesieniu do tych wymagań),  

2) w ciągu jednego półrocza spóźnił się na lekcje nie więcej niż 15 razy i opuścił bez usprawiedliwienia 

nie więcej niż 15 godzin lekcyjnych, 

3) używa wulgaryzmów,  

4) zdarza się niewłaściwe zachowanie wobec nauczycieli, kolegów i innych pracowników szkoły 

(używanie wyzwisk, wulgarnych określeń, gestów), czy osób starszych, nie wykonuje poleceń 

nauczycieli i innych pracowników szkoły, 



20 

 

5) przestrzega przewidzianego Statutem Szkoły (§ 19 ust. 11) stroju – w ciągu jednego półrocza 

zdarzyło mu się nie więcej niż 7 uchybień, 

6) nie zawsze używa telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych z poszanowaniem 

postanowień § 19 ust. 12 pkt 2 – w ciągu jednego półrocza zdarzyły mu się nie więcej niż 7 uchybień, 

7) mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt uczniowski nie 

wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia 

w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu i otrzymał 

przedmiotową ocenę z EPU – niedostateczny. 

9. Ocenę naganną ma uczeń, który nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez szkołę środków 

zaradczych, a przy tym cechują go niektóre spośród poniższych sytuacji: 

1) nagminnie nie wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych:  

a) wagaruje,  

b) w ciągu jednego półrocza spóźnił się na lekcje więcej niż 15 razy lub opuścił bez 

usprawiedliwienia więcej niż 15 godzin lekcyjnych, 

c) dewastuje mienie szkolne lub społeczne, 

2) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla środowiska,  

3) ubiera się w sposób niewłaściwy (wyzywający i obrażający uczucia innych osób), niezgodnie z § 19 

ust. 11 – w ciągu jednego półrocza zdarzyło się więcej niż 7 uchybień, 

4) bierze udział w bójkach, kradzieżach,  

5) używa wulgaryzmów,  

6) znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi, sięga po używki (papierosy, alkohol, narkotyki),  

7) wykazuje zainteresowanie i aktywność udziałem w grupach nieformalnych, gangach, sektach:  

a) stosuje wyłudzanie i zastraszanie,  

b) przebywa poza domem w okresie zimowym (od 1-go listopada do 31 marca) po godzinie 21,  

c) mimo upomnień farbuje włosy, nosi makijaż, niestosowne ozdoby (np. kolczyki - chłopcy, 

a dziewczęta więcej niż dwa w jednym uchu), nie przestrzega noszenia obuwia zamiennego,  

d) nie wykonuje poleceń i innych pracowników szkoły, 

8) odnosi się w sposób niegrzeczny do nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób, 

9) używa telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych niezgodnie z postanowieniami § 19 
ust. 12 pkt 2 – w ciągu jednego półrocza zdarzyło mu się więcej niż 7 uchybień, 

10) nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego. 

10. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wystawia wychowawca klasy po zasięgnięciu 

opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

11. Uwagi o zachowaniu ucznia nauczyciele przekazują na bieżąco wychowawcy klasy, który zapisuje je 

w zeszycie zwanym „zeszytem ds. wychowawczych” (zeszyt ten stanowi integralną część dziennika 

lekcyjnego) lub sami je wpisują, podając datę i sygnując własnoręcznym podpisem. 

12. Procedury oceniania zachowania są następujące: 

1) każdy wychowawca zapoznaje uczniów z kryteriami ocen zachowania, czyni to na początku 

września, 

2) na tydzień przed klasyfikacją śródroczną i roczną nauczyciel zbiera informacje na temat zachowania 

uczniów od nich samych oraz od nauczycieli uczących daną klasę, 

3) uzyskane w ten sposób oceny oraz zawarte w „zeszycie ds. wychowawczych” informacje na temat 

zachowania ucznia weryfikuje i ostatecznie ustala końcową ocenę, 

4) wychowawca klasy ustala ocenę zachowania wykorzystując do tego „Tabelę do ustalania oceny 

zachowania – nauczyciele” (załącznik nr 2) oraz „Kartę oceny zachowania” (załącznik nr 3). 

13. Rada pedagogiczna gimnazjum może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej 

lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w tej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono 

naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

14. Tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania. 

1) Inicjatywa dotycząca podwyższenia oceny należy do ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

2) Uczeń może uzyskać wyższą roczną ocenę zachowania w sytuacji, gdy: 

a) ocena śródroczna ustalona przez wychowawcę jest niższa od oczekiwanej przez ucznia i jego 

rodziców (prawnych opiekunów), 
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b) w nieprzekraczalnym terminie, tj. do końca lutego danego roku szkolnego uczeń zgłosi 

wychowawcy chęć zawarcia kontraktu określającego warunki niezbędne do uzyskania wyższej 

oceny zachowania, 

c) w uzgodnionym terminie, jednak nie później niż do 15 marca, rodzic (prawny opiekun), uczeń 

i wychowawca spieszą kontrakt, który zawiera wszelkie warunki niezbędne do uzyskania 

wyższej rocznej oceny zachowania, 

d) strony (rodzic/prawny opiekun, uczeń, nauczyciel) wyrażą akceptację warunków kontraktu 

poprzez podpisanie. 

3) Uczeń wypełnia warunki kontraktu, a podsumowanie jego starań następuje najpóźniej 15 czerwca 

danego roku szkolnego w obecności rodzica (prawnego opiekuna). 

4) Uczeń, który nie wypełnia warunków kontraktu bez uzasadnienia (z bardzo ważnych przyczyn, 

których ocena należy do wychowawcy) zrywa umowę niezależnie od terminu zakończenia kontraktu, 

o czym wychowawca informuje rodzica (prawnego opiekuna) i ucznia, potwierdzając ten fakt datą 

i własnoręcznymi podpisami stron na formularzu kontraktu. 

5) Uczeń, który wypełni warunki kontraktu, otrzymuje ocenę, o którą się ubiegał. 

§ 30. 

1. Oceny są jawne dla uczniów i rodziców (prawnych opiekunów). 

2. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczniowie i rodzice otrzymują do wglądu na terenie szkoły. 

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę. 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace 

kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego 

rodzicom (prawnym opiekunom). Nauczyciel przechowuje prace do 31 sierpnia każdego roku. 

5. Do końca września uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) muszą być poinformowani o WSO. 

6. Wybrane fragmenty WSO znajdują się na tablicach informacyjnych oraz u wychowawców klas, kryteria 

ocen z zajęć edukacyjnych u nauczycieli tych zajęć oraz dyrektora szkoły. 

7. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych i wychowawcy klas informują uczniów i ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o przewidywanych dla nich ocenach śródrocznych i rocznych z uwzględnieniem 

§ 15 ust. 5 pkt 10-12. 

§ 31. 

1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne w gimnazjum polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia w danym półroczu lub roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania wg skali przyjętej w Statucie Szkoły. 

2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest 

podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 

zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania. 

3. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek 

rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki, 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, nie obejmuje 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz 

dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

7. Uczniowi, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny 

zachowania. 

8. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 9. 

9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, 

informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 
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10. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 3, 4 i 5 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych 

zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub 

pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, przeprowadza komisja, powołana 

przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub 

obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji, 

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. 

13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, oraz jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu 

jednego dnia. 

14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni 

opiekunowie) ucznia. 

15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 11, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego 

przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 6 pkt 2 - skład komisji, 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, 

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

16. Ustalona przez nauczyciela, albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 17 i § 32. 

17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna 

(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego, z zastrzeżeniem § 35. 

18. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, 

z zastrzeżeniem § 32. 

§ 32. 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) 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 prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą 

być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 

tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia 

edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
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a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 

d) pedagog, 

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

f) przedstawiciel rady rodziców. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b), 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. 

6. 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 niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 35. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 

c) zadania (pytania) sprawdzające, 

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację 

o ustnych odpowiedziach ucznia. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 

pkt 1 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez 

dyrektora szkoły. 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń 

wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez 

komisję jest ostateczna. 

§ 33. 

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 27 

ust. 2 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie 

tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 27 ust. 2 pkt 1, do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej (o której mowa 

w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, 

z zastrzeżeniem ust. 3). 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 

nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 27 ust. 2 pkt 1, do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 

uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę 
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możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez zorganizowanie zajęć dydaktyczno – 

wyrównawczych. 

§ 34. 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 

niedostatecznej. 

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen 

co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej z wyróżnieniem. 

3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w gimnazjum oraz laureaci i finaliści 

olimpiad przedmiotowych w gimnazjach otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę 

klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź 

laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 

wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 35 ust. 10. 

§ 35. 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, 

muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć 

komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji 

wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako 

przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 

prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły 

powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, 

z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem 

tej szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) skład komisji, 

2) termin egzaminu poprawkowego, 

3) pytania egzaminacyjne, 

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 

7. 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 szkoły, nie później niż do końca września. 

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej 

i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 10. 

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu 

edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego 

z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 
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§ 36. 

1. Uczeń ma prawo do odwołania się od wystawionej przez nauczyciela oceny rocznej, jeśli ocena 

zaproponowana przez nauczyciela jest niezadowalająca. 

2. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych 

opiekunów), złożony do dyrektora szkoły. 

3. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej, z wyjątkiem sztuki, informatyki, wychowania fizycznego, 

z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych. 

4. Egzamin przeprowadza nauczyciel uczący w obecności rodzica (prawnego opiekuna). 

5. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół podpisany przez nauczyciela 

i rodzica, do którego dołącza się pracę pisemną ucznia. 

6. Egzamin przeprowadza się w tygodniu bezpośrednio poprzedzającym roczną konferencję klasyfikacyjną, 

najpóźniej w dniu konferencji. 

7. W przypadku gdy uczeń nie zda egzaminu sprawdzającego, zachowuje wcześniej ustaloną dla niego 

ocenę roczną. 

§ 37. 

1. Uczeń kończy gimnazjum: 

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

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach 

programowo niższych w szkole danego typu, z uwzględnieniem § 34 ust. 3, uzyskał oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, 

2) jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do egzaminu, o którym mowa w § 38. 

2. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 

1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej 

bardzo dobrą ocenę zachowania. 

§ 38. 

1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin, obejmujący: 

1) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych, 

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

3) w części trzeciej – język obcy nowożytny, 

 ustalone w podstawie programowej będącej podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki 

w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym”. 

2. Egzamin gimnazjalny przeprowadza komisja egzaminacyjna zgodnie zarządzeniem MEN. 

3. Sposób przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego regulują odrębne przepisy. 

§ 39. 

1. Szkoła motywuje ucznia do lepszej nauki, osiągnięć w sporcie oraz dobrego zachowania poprzez nagrody 

i wyróżnienia. 

2. Kryteria oraz zestawienie nagród i wyróżnień, które może otrzymać uczeń, określa § 20. 

§ 40. 

1. Sprawy sporne dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania rozstrzyga się wg zasad przyjętych 

w Statucie Szkoły. 

X. Postanowienia końcowe 

§ 41. 

1. Gimnazjum posiada pieczęć urzędową, zawierającą nazwę Gimnazjum im. prof. Stefana Myczkowskiego 

w Czarnej. 

2. Tablice i stemple gimnazjum powinny zawierać nazwę Gimnazjum im. prof. Stefana Myczkowskiego 

w Czarnej. 
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3. Gimnazjum posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. 

4. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych 

przepisach. 

5. Zasady prowadzenia przez gimnazjum gospodarki finansowej i materiałowej określa Rada Gminy Czarna 

lub z jej upoważnienia Wójt Gminy Czarna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

 

 

§ 42. 

1. Regulaminy określające działalność organów gimnazjum i sposób realizacji ich zadań nie mogą być 

sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu, jak też z przepisami wykonawczymi wydanymi na 

podstawie upoważnień zawartych w ustawie o systemie oświaty. 

2. Organem właściwym do wprowadzania zmian w treści niniejszego Statutu jest Rada Pedagogiczna 

Gimnazjum, która dokonuje ich w formie uchwały. 

3. Statut wchodzi w życie z dniem 26.05.2015 r.  


