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Postanowienia wstępne 
Na podstawie art.60 ust.2 pkt 1, Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 
(Dz.U. z 1996 r, nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami),  Rozporządzenia  MENiS 
z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej 
i publicznego gimnazjum (Dz.U. nr 61 poz.624) z późniejszymi zmianami, 
 Rozporządzenia MENiS z dnia 07 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr199, poz. 2046, Dz.U. 
z 2006r. Nr 164, poz. 1154), Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 
placówkach(Dz.U. nr 6 poz.69), Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w 
sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz 
przechodzenia z jednych typów szkól do innych (Dz.U.nr 26 poz.232), 
Rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego 2001 r,  w sprawie orzekania o potrzebie 
kształcenia specjalnego i indywidualnego.. (Dz.U. nr 13 poz.114), Rozporządzenie 
MENiS z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania 
indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. nr 23 poz.193), 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r (Dz. U. 
Nr 83, poz.562, z późn. zm). w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów 
i sprawdzianów w szkołach publicznych, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
zgodnie z ideałami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 
Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o 
Prawach Dziecka określa się Statut Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Łebie. 
 

Rozdział I 

Ogólne informacje o szkole 

§1 
1. Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II jest szkołą publiczną prowadzona przez 

Samorząd Miasta Łeby. 
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w 

Gdańsku. 
3. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej o treści: „Gimnazjum im. Papieża Jana 

Pawła II w Łebie”. 
4. Struktura organizacyjna gimnazjum obejmuje klasy I – III. 
5. Cykl kształcenia trwa 3 lata 
6. Siedziba gimnazjum jest budynek przy ul. Nadmorskiej 21 w Łebie. 
7. Obwód gimnazjum ustala organ prowadzący. 

 



Statut Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Łebie 

3 

Rozdział II 

Cele i zadania szkoły 

§2 
1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawach oraz przepisach 

wydanych na ich podstawie, a także w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego i w szkolnym zestawie programów edukacyjnych, a w 
szczególności: 

1) nauczanie i wychowanie zgodnie z zasadami zawartymi w Konstytucji 
Rzeczpospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i 
Międzynarodowej Konwencji o Prawach dziecka, 

2) zapewnia nauczanie i wychowanie przyjmujące za podstawę uniwersalne 
zasady etyki uwzględniające chrześcijański system wartości, 

3) umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędne do uzyskania  
świadectwa ukończenia gimnazjum, 

4) umożliwia rozwój zainteresowań i zdolności uczniów, 
5) wyposaża absolwentów w wiedzę i umiejętności niezbędne do 
świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia, 

6) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów  
i zadań szkoły. 

 
2. Zadania szkoły są realizowane w ramach zajęć lekcyjnych, szkolnych zajęć 

pozalekcyjnych, w tym podczas wycieczek przedmiotowych, turystyczno – 
krajoznawczych oraz imprez sportowych i kulturalnych, z uwzględnieniem 
zasad bezpieczeństwa oraz promocji ochrony zdrowia. 

 
3.  Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę w sprawie działalności 

innowacyjnej po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu przedmiotowego oraz 
placówki doskonalenia nauczycieli. Podjęcie działalności eksperymentalnej 
wymaga zgody Ministra Edukacji Narodowej. 

 
4. Dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, 

słuchu i wzroku szkoła, w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi 
opiekunami), organizuje dodatkową pomoc specjalistyczna lub nauczanie 
indywidualne w domu. 

 
5. Gimnazjum w porozumieniu z organem prowadzącym  może organizować 

dodatkowe zajęcia dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, 
zainteresowań oraz wyrównywania szans i wspierania możliwości 
rozwojowych młodzieży. 

 
6. Rada Pedagogiczna uchwala program wychowawczy gimnazjum ( zał. Nr 1 do 

statutu ) po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 
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7. Obowiązkiem szkoły jest współdziałanie z rodzicami (opiekunami prawnymi ) 

w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki. Współdziałanie obejmuje w 
szczególności  prawo rodziców do: 

1) znajomości celów i zadań gimnazjum oraz programu nauczania i 
programu wychowawczego realizowanego przez szkołę, 

2) znajomości szkolnego systemu oceniania, 
3) uzyskania wyczerpujących informacji na temat swojego dziecka, a w 

szczególności o postępach w nauce, napotkanych trudnościach i ich 
przyczynach oraz sposobach ich przezwyciężania, 

4) wyrażania swoich opinii dotyczących wszelkich spraw związanych ze 
statutową działalnością szkoły, 

5) wyrażania swoich opinii dotyczących wszelkich spraw związanych ze 
statutową działalnością szkoły. 

 
8. Obowiązkiem szkoły jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w szkole, w 

szczególności szkoła: 
1) zapewnia nadzór i opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole 

podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, a 
także bezpośrednio przed i po zajęciach, 

2) za bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć, o których mowa  w pkt. 1 
odpowiada osoba prowadząca zajęcia, a podczas przerw nauczyciele 
pełniący dyżur, 

3) za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek odpowiada opiekun grupy 
wyznaczony przez organizatora wycieczki lub przez dyrektora szkoły, 

4) nauczyciel, którego opiece powierzono uczniów podczas zajęć 
wymienionych w pkt. 1 i w pkt. 3 nie może opuścić grupy, jeżeli 
wcześniej  nie zapewnił zastępstwa lub nie zgłosił dyrektorowi szkoły 
swojej nieobecności, 

5) ucznia może zwolnić z danej lekcji: dyrektor szkoły, wychowawca klasy 
lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek 
rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę 
wyjścia ze szkoły, 

6) nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie 
zapewnić mu odpowiedniej opieki, 

7) zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć 
w szkole (u innego nauczyciela) lub pracy w bibliotece jest dopuszczalne 
tylko po uzgodnieniu tego z nauczycielem lub bibliotekarką, 

8) uczniów można zwolnić z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych po 
uprzednim powiadomieniu rodziców. 

 
9. Uczniom z rodzin o trudnych warunkach materialnych szkoła w miarę swoich 

możliwości może udzielić doraźnej pomocy materialnej. 
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10. Szkoła realizuje cele i zadania przy współpracy z rodzicami ( opiekunami 

prawnymi ) uczniów. 
 

11. Szkoła nie odpowiada za wartościowe rzeczy przynoszone przez uczniów 
(telefony komórkowe, markową odzież, złote ozdoby i inne przedmioty). 
 

12. Gimnazjum, w zależności od potrzeb i możliwości, organizuje pomoc 
psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów w formie:  

1) klasy terapeutycznej,  
2) zajęć rozwijających uzdolnienia,  
3) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,  
4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, 

logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze 
terapeutycznym,  

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 
planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,  

6) porad i konsultacji dla uczniów,  
7) porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców uczniów,  
8) porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla nauczycieli, 
9) organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole 

odbywa się na podstawie regulaminu „Zasady udzielania i organizowania 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Gimnazjum im. Papieża Jana 
Pawła II w Łebie” co stanowi odrębną dokumentację szkoły. 

 
 

Rozdział III  

Organy szkoły 

§3 
Organami szkoły są: 
 

1. Dyrektor Szkoły. 
2. Rada Pedagogiczna. 
3. Rada Rodziców. 
4. Samorząd Uczniowski. 

 
§4 

Dyrektor szkoły: 
Dyrektor szkoły realizuje zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. 
– o systemie oświaty, w ustawie z dnia 20 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, 
Kodeks Pracy oraz przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie, a w 
szczególności: 
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1. Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w 
szkole na podstawie sporządzonego przez siebie planu nadzoru. 

2. Realizuje zadania wynikające z polityki oświatowej organu prowadzącego. 
3. Współdziała z organami wewnętrznymi szkoły. 
4. Współdziała z organem prowadzącym w zakresie ustalonym odnośnymi 

przepisami, w tym głównie w sprawach administracyjnych i finansowych. 
5. Realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących. 
6. Wstrzymuje wykonanie sprzecznych z przepisami prawa uchwał i wniosków 

podejmowanych przez organy wewnętrzne szkoły. 
7. Organizuje i kieruje działalnością edukacją szkoły, jest bezpośrednim 

przełożonym wszystkich pracowników szkoły. 
8. Występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego 

gimnazjum. 
9. Organizowanie i przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego. 

 
 

§5 
Rada pedagogiczna 

 
1. W Gimnazjum działa Rada Pedagogiczna, w skład której wchodzą wszyscy 

nauczyciele zatrudnieni w Gimnazjum. 
 

2. Rada pedagogiczna jest wewnętrznym organem kolegialnym szkoły 
powołanym do rozpatrywania, oceniania i rozstrzygania  spraw związanych 
z całokształtem statutowej działalności szkoły,  a zwłaszcza  związanych  z 
nauczaniem,  wychowaniem  i  działalnością opiekuńczą. 
 

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, 
także inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego lub na wniosek Rady 
Pedagogicznej w części nie dotyczącej wewnętrznych spraw Gimnazjum. 

 
4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem 

roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników 
klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć 
szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być 
organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z 
inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 
członków rady pedagogicznej. 

 
5. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor gimnazjum. 
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6. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykła większością głosów w 
obecności, co najmniej połowy członków rady. 

 
7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 
2) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych w szkole, 
4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli gimnazjum, 
5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów. 

 
8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizacje pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć 
lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

2) projekt planu finansowego szkoły, 
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i 

innych wyróżnień, 
4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom 

stałych prac i zajęć wykonywanych w ramach wynagrodzenia 
zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych. 

 
9. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na 

posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste 
uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły 
lub placówki. 

 
10. Zasady organizacji pracy rady pedagogicznej, zakres i formy jej działania 

określa regulamin pracy rady pedagogicznej będący załącznikiem nr 2 do 
statutu. 

 
§6 

Rada Rodziców 
 

1. W gimnazjum działa rada rodziców, która stanowi reprezentacje rodziców 
uczniów. 

 
2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów gimnazjum. 

 
3. Rada rodziców  uchwala regulamin swojej działalności,  który nie może być 

sprzeczny ze statutem szkoły. 
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4. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z 
wnioskami i opiniami  dotyczącymi  wszystkich  spraw związanych  z  
działalnością szkoły.  

 
5. W celu wspierania statutowej działalności szkoły rada rodziców może 

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, 
zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin. 

 
6. Rada Rodziców opiniuje ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres 

stażu. 
 

§7 
Samorząd Uczniowski 
 

1. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie 
gimnazjum. 

 
2. Zasady wybierania i działalności organów samorządu uczniowskiego określa 

regulamin, który jest uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, 
tajnym i powszechnym. 

 
3. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem 

szkoły. 
 

4. Samorząd  uczniowski może  przedstawić  radzie  pedagogicznej oraz 
dyrektorowi  wnioski  i opinie  we wszystkich  sprawach  szkoły,  w  
szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów. 

 
5. Samorząd uczniowski ma prawo do: 

1) zapoznawania się z programem nauczania i jego treścią, celami i 
stawianymi wymaganiami, 

2) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i 
zaspokajania własnych zainteresowań, 

3) redagowania i wydawania gazety szkolnej, 
4) organizowania, w porozumieniu z dyrektorem, działalności kulturalnej, 

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

5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu 
uczniowskiego. 
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§8 
 

1. Organy wewnętrzne szkoły zobowiązane są do współdziałania z zachowaniem 
prawa do swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich 
kompetencji, określonych ustawą o systemie oświaty. 
 

2. Organy wewnętrzne szkoły przekazują dyrektorowi w formie pisemnej treści 
wniosków, których realizacja wymaga współdziałania różnych organów. 
 

3. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do przekazania wniosku wskazanym 
adresatom celem rozpatrzenia. 

 
4. Organ ( adresat), który otrzymał wniosek zobowiązany jest do przekazania  

w formie pisemnej odpowiedzi z informacją o zajętym stanowisku. 
 

5. Szkoła umożliwia pracownikom i uczniom rozwiązywanie sytuacji 
konfliktowych wewnątrz szkoły: 
1) konflikt między Dyrektorem Szkoły a Radą Pedagogiczną rozstrzyga organ 

nadzorujący szkołę, 
2) konflikt między Dyrektorem Szkoły a Radą Rodziców rozstrzyga organ 

nadzorujący szkołę, 
3) konflikt między Samorządem Uczniowskim a Radą Pedagogiczną lub 

nauczycielem rozstrzyga Dyrektor Szkoły. 
 

 

Rozdział IV 

Organizacja szkoły 

§9 
 

       1. Szczegółową organizację nauczania, wychowanie i opieki  w danym roku 
szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora do 
dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny gimnazjum zatwierdza 
organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.   

    
  2. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności: liczbę 

pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę 
zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 
prowadzący szkołę. 

 
      3. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.  
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4. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych, informatyki 
oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika 
konieczność prowadzenia ćwiczeń w tym laboratorium, z zastrzeżeniem ust. 5. 

 
5. 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 powyżej 30 uczniów. 

 
6. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub 

mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęcia o których mowa w ust. 5, 
można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

 
7. Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących po 12 do 

26 uczniów. 
 

8. Organizacje stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć 
edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora 
szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z 
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

 
 

§10 
Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60  minut, zachowując 
ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

 
§11 

Dla realizacji zadań statutowych gimnazjum zapewnia możliwość korzystania z: 
1. Pomieszczeń do nauk. 
2. Biblioteki i czytelni. 
3. Gabinetu pedagoga szkolnego. 
4. Zespołu urządzeń sportowych. 
5. Szatni szkolnej. 
6. Archiwum. 

 
§12 

Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, która organizuje prace zgodnie z 
potrzebami uczniów i szkoły. Mogą z niej korzystać uczniowie, nauczyciele i inni 
pracownicy szkoły. 

 
1.Zadania i organizacja biblioteki szkolnej: 

1) biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i 
zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, 
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doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowania wiedzy o 
regionie i przygotowania do uczestnictwa w życiu kulturalnym, 

2) z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły 
oraz rodzice, 

3) pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają gromadzenie i opracowywanie 
zbiorów, korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich, prowadzenie 
przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów, 

4) godziny pracy biblioteki określone są przez dyrektora szkoły po 
zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, 

5) Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką i pracą 
nauczyciela bibliotekarza, zapewnia odpowiednie pomieszczenia i ich 
wyposażenie warunkujące pracę biblioteki, bezpieczeństwo, funkcjonalność i 
nienaruszalność mienia, 

6) Okres udostępniania zbiorów zostaje odpowiednio skrócony zarządzeniem 
dyrektora szkoły w czasie przeprowadzania w bibliotece skontrum (poprzez 
skontrum molowe lub arkusze skontrowe), które prowadzi się raz na 5 lat. 

2. Obowiązki nauczycieli – bibliotekarzy 
1) Praca pedagogiczna: 

a) udostępnianie zbiorów wypożyczalni i czytelni; 
b) działalność informacyjna; 
c) promocja biblioteki i czytelnictwa; 
d) poznawanie i pozyskiwanie czytelników; 
e) udzielanie porad w doborze lektury; 
f) indywidualny instruktaż w zakresie przysposobienia czytelniczego; 
g) udział w realizacji ścieżki „Edukacja czytelnicza i medialna”; 
h) współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, 

opiekunami organizacji i kół zainteresowań, rodzicami i bibliotekami 
pozaszkolnymi w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych 
szkoły, rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich 
do samokształcenia; 

i) udostępnianie uczniom i nauczycielom dokumentów, których 
znajomość ich obowiązuje. 

2) Działalność organizacyjno – techniczna: 
a) przedkładanie dyrektorowi szkoły projektu budżetu biblioteki; 
b) troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę 

pomieszczenia bibliotecznego; 
c) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami 

szkoły; 
d) prowadzenie ewidencji zbiorów; 
e) opracowywanie zbiorów (katalogowanie, klasyfikacja, oprac. 

techniczne, konserwacja); 
f) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej; 
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g) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej, 
semestralnej i rocznej; 

h) planowanie pracy, składanie rocznego sprawozdania z pracy biblioteki 
i ocena stanu czytelnictwa w szkole. 

 
§13 

 
1.  Zajęcia wymienione w §2 punkt 12 podpunkt 5 związane z wyborem 

kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu wspomagania uczniów 
w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu 
aktywnych form pracy. 

2.  Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są w grupach 
odpowiadających liczbie uczniów w oddziale. 

3.  Zajęcia, o których mowa w ust.1 doradca zawodowy lub nauczyciel 
posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć związanych w wyborem 
kierunku kształcenia i zawodu. 

4.  Do zadań doradcy zawodowego należy: 
1) Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje 

edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery 
zawodowej, 

2) Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i 
zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia, 

3) Wskazywanie rodzicom, uczniom i nauczycielom dodatkowych źródeł 
informacji na poziomie regionalnym, ogólnopolskim, europejskim i 
światowym dotyczących rynku pracy, trendów rozwojowych, 
programów edukacyjnych, 

4) Udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom, 
5) Prowadzenie zajęć aktywizujących, 
6) Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu 

ciągłości działań w zakresie doradztwa –zawodowego, 
7) Organizacja wycieczek zawodoznawczych i spotkań z 

przedstawicielami poszczególnych zawodów. 
 
 

§14 
Organizacja i formy współdziałania z rodzicami (opiekunami prawnymi) 
1. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do: 

1) zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno - wychowawczymi 
w danej klasie i w szkole, 
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2) zapoznania się z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, 

3) uzyskiwania informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i 
trudności w nauce w czasie: 

a) konsultacji wg harmonogramu ustalonego w danym roku szkolnym; 
b) zebrań z rodzicami – na rozpoczęcie roku szkolnego, środokresowego, 

semestralnego, końcoworocznego; 
c) innych, ustalonych z nauczycielem form. 

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

5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny 
opinii na temat pracy szkoły, 

6) stałych spotkań z nauczycielami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na 
tematy wychowawcze, 

7) złożenia prośby o przeniesienie dziecka do równoległej klasy, jeżeli wymaga 
tego dobro dziecka i zespołu klasowego, do którego uczęszcza. 

2. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą główną odpowiedzialność za 
wychowanie i rozwój dziecka; przedmiotem ich największej troski ma być jak 
najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka, dlatego powinni: 
1) dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły i 

realizowaniem przez nie obowiązku szkolnego, 
2) współpracować ze szkołą zgodnie z jej założeniami dydaktyczno-

wychowawczymi, 
3) uczestniczyć w ogólnych i klasowych zebraniach rodziców, 
4) zawiadamiać wychowawcę o nieobecności ucznia w danym dniu oraz 

dostarczać terminowo zwolnienia pisemne, 
5) być w stałym kontakcie z wychowawcą i nauczycielami przedmiotów, 
6) dbać o odpowiedni strój i wygląd dziecka oraz pomagać mu w wypełnieniu 

obowiązków życia rodzinnego, szkolnego i społecznego, 
7) na bieżąco zapoznawać się z osiągnięciami dydaktycznymi i wychowawczymi 

swojego dziecka. 
 

Rozdział V 

Nauczyciele i inni pracownicy 

§15 
Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły określają odrębne 
przepisy. 

 
§16 

1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora (zgodnie z obowiązującymi 
przepisami),  

2. Obowiązki i kompetencje wicedyrektora określa dyrektor szkoły.  
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§17 
W szkole tworzy się stanowisko pedagoga szkolnego. Obowiązki i zadania pedagoga 
szkolnego: 
  
1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych: 
1) diagnozowanie środowiska uczniów poprzez wywiad z nauczycielami, 
2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb i 

możliwości ich zaspokajania, 
3) rozpoznawanie środowiska uczniów poprzez współpracę z 

wychowawcami, 
4) składanie na bieżąco sprawozdań ze swej pracy, 
5) analiza dokumentów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, 
6) określanie przyczyn trudności w nauce i zachowaniu uczniów. 

 
2. Określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom  w tym z wybitnymi 

uzdolnieniami pomocy psychologiczno – pedagogicznej , odpowiednio do 
rozpoznanych potrzeb: 
1) analiza dokumentów dotyczących ucznia oraz informacji na jego temat i o 
środowisku rodzinnym a następnie określanie rodzaju pomocy, 

2) współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, wnioskowanie i 
kierowanie na badania, analiza wniosków z badań, 

3) ścisła współpraca z wychowawcami i nauczycielami w zakresie 
diagnozowania uczniów mających trudności w realizacji programu edukacji. 

 
3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 
1)  organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 
2)  organizowanie zajęć dydaktyczno wyrównawczych dla uczniów mających 

znaczne trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć 
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej dla danego etapu 
edukacyjnego, 

3)  organizowanie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów u których 
stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające uzyskanie 
osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu 
edukacyjnego, 

4)  organizowanie i prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów z 
dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne 
wyłącznie za zgodą lub na prośbę rodziców. Organizowanie i praca 
indywidualna z uczniem z dysfunkcjami,  zaburzeniami, problemami 
osobistymi, problemami rodzinnymi oraz jako wspomaganie rozwoju 
wyłącznie na prośbę ucznia lub rodzica, opiekuna prawnego, 
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5) organizowanie i prowadzenie warsztatów dla rodziców w celu doskonalenia 
umiejętności komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczej, 

6) pomoc i wsparcie psychologiczne rodzicom w trudnościach wychowawczych, 
udzielanie poradnictwa, konsultacji ułatwiających rozwiązywanie problemów, 

7) Organizowanie i monitoring nauczania indywidualnego oraz pomoc i 
współpraca z rodziną i nauczycielem prowadzącym, 

8) Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych 
wynikających z realizowania programów nauczania do indywidualnych 
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia o odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 
uniemożliwiające sprostowanie tym wymaganiom, 

9)  Koordynowanie pomocy stypendialnej dla uczniów. 
 
4. Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych, opiekuńczych oraz 

profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu 
profilaktyki  z udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli. 
1) Realizacja działań wychowawczych wynikających z programu 

wychowawczego i programu profilaktycznego szkoły obejmującego działania 
wobec ucznia, rodzica, nauczyciela oraz nadzór merytoryczny nad jego 
realizacją, 

2) organizowanie warsztatów dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z 
zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych, 

3) wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse 
edukacyjne uczniów, 

4) udzielanie pomocy wychowawcom klas w budowaniu prawidłowych relacji w 
klasie, integracji oraz działań interwencyjnych, 

5) udzielanie pomocy indywidualnej na prośbę ucznia, rodzica, nauczyciela czy 
wychowawcy lub wskazywanie możliwości sięgania po pomoc do innych 
instytucji zajmujących się pomocą psychologiczną, 

6) podejmowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w 
sytuacjach kryzysowych, 

7) współpraca z wychowawcami w zakresie zajęć warsztatowych, prelekcji i 
interwencji w obszarze budowania zespołu klasowego, 

8) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w zakresie wszelkich 
trudnych sytuacji wychowawczych bądź kierowanie do instytucji 
specjalistycznych dla określonego rodzaju pomocy. 

5. Współpraca z instytucjami na rzecz pomocy uczniowi i rodzicom 
Uprawnienia: 

1) Wzywać rodziców do stawienia się w szkole w sprawach dotyczących 
wychowania i nauki ich dzieci, 
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2) wzywać uczniów na rozmowy indywidualne i prowadzenie niezbędnych 
badań pedagogicznych wynikających z zadań i kompetencji pedagoga 
szkolnego, 

3) wnioskować do dyrekcji szkoły w sprawach planowania i organizacji pracy 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

4) udzielać wskazówek merytorycznych rodzicom i nauczycielom w sprawach 
rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

5) wnioskować o skierowanie ucznia na badania do poradni psychologiczno – 
pedagogicznej i innych placówek uprawnionych do takich badań i 
współpracujących ze szkołą, a także o umieszczenie uczniów w placówkach 
wychowania, kształcenia i opieki pozaszkolnej, 

6) wystawiać na żądanie uprawnionych organów opinie w sprawach 
merytorycznie podległych pedagogowi szkolnemu. Opinia taka musi być 
każdorazowo podpisana przez dyrektora szkoły, 

7) w sprawach nieuregulowanych niniejszym zakresem czynności obowiązuje 
droga służbowa w celu podjęcia stosownych decyzji i czynności na szczeblu 
dyrekcji szkoły. 

 
§18 

 
1. Nauczyciel prowadzi prace dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego 
opiece uczniów. 

 
2. Do podstawowych zadań nauczyciela należy: 

1) prawidłowa realizacja programu edukacyjnego gimnazjum i dążenie do 
osiągnięcia jak najlepszych wyników, 

2) rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych i 
pozalekcyjnych, 

3) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych ucznia, 
4) udział w zebraniach rady pedagogicznej oraz realizowanie jej uchwał, 
5) pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych – sprawowanie 

nadzoru nad uczniami, 
6) zapewnienie bezpieczeństwa powierzonych opiece uczniów, 
7) udział w organizowanych przez szkołę szkoleniach ( w tym szkolenia 

bhp ), 
8) troska o warsztat pracy oraz estetykę przydzielonych gabinetów lub 

pracowni, 
9) obiektywna ocena uczniów, 
10) doskonalenie zawodowe, 
11) informowanie rodziców z własnej inicjatywy i na każde żądanie o 

wynikach i postępach w nauce, 
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12) systematyczna współpraca z rodzicami ( opiekunami prawnymi ) 
uczniów. 

 
3. Nauczyciel ma prawo do: 

1) wyboru programu nauczania oraz podręcznika spośród programów i 
podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, 

2) popracowanie własnego programu nauczania, 
3) wybrany program wychowania przedszkolnego, program nauczania oraz 

podręcznika także program, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel 
przedstawia radzie pedagogicznej, 

4) wybrany i zaakceptowany przez redę pedagogiczną program obowiązuje 
przez trzy kolejne lata, 

5) w uzasadnionych przypadkach, rada pedagogiczna, na wniosek 
nauczyciela lub rady rodziców, może dokonać zmian w zestawie 
programów wychowania przedszkolnego, szkolnym zestawie programów 
nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym, że zmiana w tych 
zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego. 

 
§19 

 
1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane 

jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 
edukacyjnego. 

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być 
dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków 
środowiskowych szkoły. 

4. Do obowiązków wychowawcy klasowego należy sprawowanie opieki 
wychowawczej nad uczniami klasy, a w szczególności: 
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój uczniów, proces ich 

uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w 

klasie oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkoły, 
4) otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka, 
5) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami, 

różnych form życia zespołowego, rozwijających jednostki i integrujących 
klasę, 

6) ustalanie treści i formy zajęć na godzinach przeznaczonych przez 
dyrektora szkoły do dyspozycji wychowawcy klasy zgodnie z 
programem wychowawczym szkoły oraz prowadzenie lekcji 
wychowawczych zgodnie z ustalonym harmonogramem, 
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7) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadnianie z 
nimi i koordynowanie działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, a 
także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka 
(przeżywającym trudności i niepowodzenia), 

8) utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia 
potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci oraz włączanie ich w 
sprawy życia klasy i szkoły, 

9) informowanie rodziców o niepowodzeniach i problemach szkolnych 
ucznia oraz nieobecności ucznia w szkole, co może mieć wpływ na ocenę 
zachowania lub na wyniki w nauce, 

10) wystawianie ocen zachowania ucznia i informowanie o nich uczniów, 
11) prowadzenie zebrań rodziców uczniów klasy, 
12) odpowiadanie za dokumentację pedagogiczną klasy, 
13) przekazywanie rodzicom informacji, o grożących uczniom ocenach 

niedostatecznych i nieodpowiedniej lub nagannej ocenie zachowania 
najpóźniej na miesiąc przed końcem semestru (roku szkolnego) w formie 
pisemnej, 

14) występowanie do dyrektora z wnioskiem o przyznanie nagród dla 
uczniów klasy, 

15) informowanie na bieżąco rodziców o zmianach w najważniejszych 
dokumentach szkoły, 

16) przekazywanie informacji dyrektora szkoły. 
 
5. Zadania pozostałych pracowników gimnazjum określają szczegółowe 

zakresy czynności ustalone przez dyrektora szkoły. 
 

Rozdział VI 

Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego 

§20 
 

Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania ustala rada 
pedagogiczna w porozumieniu z samorządem uczniowskim oraz radą rodziców. 

 
§21 

 
1. Ocenianie wewnątrzszkolne 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 programów nauczania oraz formułowaniu oceny. 

2. Szczegółowe cele i treści oceniania wewnątrzszkolnego regulują 
odrębne przepisy. 
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§22 

 
1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i 
postępach w tym zakresie, 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 
3) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji 

o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno - wychowawczej. 
 
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz 
informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów), 

2) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, 
3) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania, 

4) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane 
rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

5)  ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym 
opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce, 

6) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych na koniec roku 
szkolnego i warunki  ich poprawiania. 

 
§23 

 
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz 

rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających 
z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach 
sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów 
oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz 
kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż 
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach 
ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Nauczyciele potwierdzają powyższe poprzez zapis w dzienniku lekcyjnym. 
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§24 
 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych 
opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego 
rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych 
przez nauczycieli. 

2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel 
ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 

 
§25 

 
1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować 
wymagania edukacyjne, wynikające z realizowanego przez siebie programu 
nauczania, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności 
w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie 
wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, 
plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę 
wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków 
wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

3. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim promuje się do klasy 
programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w 
porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

4. Uczeń upośledzony w stopniu umiarkowanym jest klasyfikowany w oparciu o 
odrębne przepisy. 

 
§26 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć 
wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki na podstawie 
opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, 
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.  

2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie 
podania rodziców (prawnych opiekunów) w oparciu o opinię wydaną przez 
lekarza, poradnię pedagogiczno-psychologiczną lub inną poradnię 
specjalistyczną. 

3. Dyrektor szkoły, na wiosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na 
podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, zwalnia do końca nauki w gimnazjum ucznia z wadą słuchu, 
z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełno sprawnościami 
sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego 
języka obcego. 
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4. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć, w dokumentacji przebiegu nauczania 
zamiast oceny klasyfikacyjnej, wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

 
 

§27 
1. Bieżące ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia jest procesem ciągłym i 

systematycznym dokonywanym w różnych formach zapewniających osiągnięcie 
celów wewnątrzszkolnego oceniania, w tym między innymi na podstawie: 
1) odpowiedzi ustne – odpowiedzi na zadane pytania wynikające ze specyfiki 

przedmiotu, 
2) prace pisemne w klasie: 

a) kartkówka - czas trwania 10-20 minut, bez zapowiedzi, obejmuje 
zagadnienia z dwóch, lub trzech jednostek tematycznych; 

b) sprawdzian – czas trwania 45 minut, zapowiedziany na tydzień wcześniej, 
potwierdzony wpisem w dzienniku, obejmuje nie więcej niż 5 ostatnich 
jednostek tematycznych; 

c) praca klasowa – czas trwania 1-2 godziny lekcyjne, zapowiedziana na 
tydzień wcześniej, potwierdzona wpisem do dziennika i lekcją 
powtórzeniowo-utrwalającą, obejmuje szerszy zakres materiału; 

d) dyktando – czas trwania od 20 do 45 minut, zapowiedziane 3 dni 
wcześniej, pisane z pamięci lub ze słuchu i poprzedzone ćwiczeniami 
utrwalającymi zasady pisowni. 

3) sprawdziany szkolne lub zewnętrzne – czas trwania do 2 godzin, 
zapowiedziane 2 tygodnie wcześniej, bez konieczności wcześniejszego 
utrwalania wiadomości, 

4) ćwiczeń praktycznych wykonywanych podczas zajęć edukacyjnych, 
5) prace domowe: ćwiczenia, notatki, wypracowania, referaty, własna twórczość 

(utwory literackie, prace plastyczne), inne prace wynikające ze specyfiki 
przedmiotu, 

6) aktywność na lekcji: 
a) indywidualna (pomysłowość w samodzielnym rozwiązywaniu 

problemów); 
b) grupowa (organizacja pracy grupy, komunikacja w grupie, zaangażowanie, 

sposób prezentacji, efekty pracy). 
 

 
§28 

1. Oceny bieżące ustala się w stopniach według następującej skali z zastrzeżeniem 
ust.3: 

Stopień Oznaczenie 
cyfrowe  

skróty 

celujący 6 cel 
bardzo dobry 5 bdb 
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dobry 4 db 
dostateczny 3 dst 
dopuszczający 2 dop 
niedostateczny 1 ndst 

 
2. Przy zapisie ocen bieżących dopuszcza się stosowanie znaków „ +” i „ –” 

wyrażających podniesienie lub obniżenie oceny. 
3. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

4. Przedmiotowy System Oceniania opracowuje nauczyciel przedmiotu, lub 
zespół nauczycieli. 

5. Zmian w PSO mogą dokonywać nauczyciele przedmiotu, na wniosek 
Samorządu Uczniowskiego, lub Rady Rodziców oraz innych nauczycieli. 

 
§29 

 
1. Ustala się następujące kryteria ogólne stopni: 
 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza treści określone w 

programie nauczania danej dziedziny edukacyjnej, samodzielnie i twórczo 
rozwija własne uzdolnienia 
oraz 

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w 
rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu 
nauczania danej dziedziny edukacyjnej, proponuje rozwiązania nietypowe, 
rozwiązuje także problemy i  zadania wykraczające poza program 
nauczania danej dziedziny edukacyjnej 
lub 

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach 
sportowych  i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu 
wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne 
porównywalne osiągnięcia, 

 
2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem 
nauczania danej dziedziny edukacyjnej 
oraz 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje 
samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem 
nauczania danej dziedziny edukacyjnej, potrafi zastosować posiadaną 
wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, 
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3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania danej 
dziedziny edukacyjnej, ale opanował je na poziomie przekraczającym 
wymagania zawarte  w podstawie programowej kształcenia ogólnego 
oraz 

b) poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności, rozwiązuje (wykonuje) 
samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, 

 
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania danej 
dziedziny edukacyjnej na poziomie nie przekraczającym wymagań 
zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego 
oraz 

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o 
średnim stopniu trudności, 

 
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) ma braki w opanowaniu treści ustalonych w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania 
przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności z danej dziedziny 
edukacyjnej w ciągu dalszej nauki 
oraz 

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne, o niewielkim 
stopniu trudności, 

 
6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego danej dziedziny edukacyjnej, a braki w 
wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie 
wiedzy z tej dziedziny edukacyjnej 
oraz 

b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) 
stopniu trudności. 

 
§30 

 
1. Nauczyciel w ciągu semestru powinien wystawić każdemu uczniowi, co najmniej 

tyle ocen cząstkowych, ile wynosi tygodniowa liczba godzin realizowania danego 
przedmiotu pomnożona przez 2. W przypadku przedmiotów, których liczba 
godzin tygodniowo wynosi 1 lub 2, liczba ocen cząstkowych powinna wynosić 
tyle, ile tygodniowa liczba godzin pomnożona przez 2 plus 1. 
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2. W ciągu jednego dnia uczeń nie może mieć więcej niż 1 prace klasowe, lub 
sprawdzian. 

3. Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych 
nie może pisać ich z całą klasą, powinien to uczynić w innym terminie 
uzgodnionym w nauczycielem. W przypadku uchylania się ucznia od tego 
obowiązku, uczeń pisze pracę klasową (sprawdzian) w terminie wyznaczonym 
przez nauczyciela. 

4. Uczeń ma prawo do poprawy prac klasowych i sprawdzianów w formie 
uzgodnionej z nauczycielem. Poprawa pracy jest dobrowolna i odbywa się w 
terminie dwóch tygodni od sprawdzenia i rozdania prac. Uczeń może poprawiać 
pracę klasową tylko raz, a otrzymana ocena jest ostateczna. 

5. Praca klasowa, sprawdzian muszą być zapowiedziane z tygodniowym 
wyprzedzeniem i zapisane w odpowiednim miejscu w dzienniku lekcyjnym. 

6. Dopuszcza się możliwość przesunięcie terminu pracy klasowej (sprawdzianu) na 
życzenie uczniów, z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu nowego terminu ust. 2 i 
ust.5 nie obowiązują. 

7. Nauczyciel zobowiązany jest podać uczniom zakres materiału do pracy klasowej 
i sprawdzianu oraz określić formę. 

8. Nauczyciele mają prawo do niepodawania terminu pracy klasowej (sprawdzianu), 
jeżeli uczniowie dezorganizują proces oceny osiągnięć, poprzez celową absencję, 
ucieczki z lekcji, itp. 

9. Sprawdzone i ocenione prace nauczyciel oddaje uczniom w nieprzekraczalnym 
terminie 2 tygodni od daty pisania danej pracy, z wyłączeniem przerw 
uwzględnionych w kalendarium roku szkolnego. 

10. W przypadku niedotrzymania przez nauczyciela terminu sprawdzenia i oddania 
prac uczniom, wpisane do dziennika mogą być tylko oceny satysfakcjonujące 
uczniów. 

11. W przypadku nieobecności, nauczyciel przekazuje sprawdzone prace w terminie 
przedłużonym o czas trwania zwolnienia. 

12. Na prośbę ucznia, lub rodziców, sprawdzone i ocenione prace klasowe i 
sprawdziany są udostępniane uczniom i ich rodzicom. Uczniom - w czasie zajęć, 
rodzicom - w trakcie zebrań, konsultacji, indywidualnych spotkań. 

13. Nauczyciel powinien przechowywać prace klasowe (sprawdziany), do końca 
danego roku szkolnego. 

§31 
 

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 
nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych w skali ustalonej w ust. 9 oraz oceny 
zachowania w skali ustalonej w §12 ust.6 w okresie od pierwszego dnia nauki w 
danym roku szkolnym do ostatniego dnia zajęć szkolnych przed rozpoczęciem 
ferii zimowych lub do 30 stycznia. 
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2. Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć 
edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych 
w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali 
określonej w ust. 9 oraz oceny zachowania w skali ustalonej w §32 ust.6. 

3. Uczeń, który otrzymał na I semestr ocenę niedostateczną zobowiązany jest w 
czasie dwóch miesięcy II semestru do uzupełnienia tych treści przedmiotowych, 
które będą niezbędne do realizacji programu. Zakres tych treści i formę 
sprawdzania wiadomości ustala nauczyciel przedmiotu. Ostateczny termin 
zaliczenia materiału przypada na koniec maja. Nie zaliczenie materiału z I 
semestru spowoduje otrzymanie oceny niedostatecznej na koniec roku. 

4. O przewidywanym dla ucznia końcoworocznym stopniu niedostatecznym 
nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest zobowiązany poinformować 
pisemnie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na miesiąc przed 
zakończeniem zajęć szkolnych. 

5. Na tydzień przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 
pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani poinformować ustnie ucznia o 
przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych odnotowując ten fakt w 
dzienniku lekcyjnym. 

6. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna 
może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

7. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 
edukacyjne,  a ocenę zachowania - wychowawca klasy. 

8. W przypadku, gdy dane zajęcia edukacyjne prowadzone są przez kilku 
nauczycieli, ustalana jest jedna wspólna ocena klasyfikacyjna przez tych 
nauczycieli. 

9. Jeśli w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub końcoworocznej nauczyciel 
przedmiotu stwierdzi, iż poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub 
utrudnia kontynuację nauki w II semestrze, bądź w klasie programowo wyższej 
szkoła stwarza szansę uzupełniania braków poprzez: 

1) współpracę z poradnią pedagogiczno–psychologiczną w zakresie metod 
pracy z uczniem i zakresu wymagań, 

2) uczestniczenie ucznia na cotygodniowych konsultacjach z nauczycielem, 
3) współpracę z rodzicami, 
4) dostosowanie wymagań edukacyjnych do poziomu ucznia, 
5) organizację pomocy koleżeńskiej. 

10. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się w stopniach według 
następującej skali zastrzeżeniem §28 ust.3: 

 

Stopień Oznaczenie 
cyfrowe 

skróty 

celujący 6 cel 
bardzo dobry 5 bdb 
dobry 4 db 
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dostateczny 3 dst 
dopuszczający 2 dop 
niedostateczny 1 ndst 

 
§32 

1. Ocena zachowania powinna uwzględniać 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. 

2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z 

zastrzeżeniem ust.3 i ust.4. 
3. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy 

programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej 
szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania. 

4.  (uchylony) 
5. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem 

§35. 
6. Ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną ustala się według następującej 

skali z zastrzeżeniem ust 7 i ust.8: 
 

Zachowanie Skrót 
wzorowe wz 
bardzo dobre bdb 
poprawne pop 
nieodpowiednie ndp 
naganne ng 

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami 
opisowymi.  

8. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 
zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

9. Ustala się następujące szczegółowe oceny zachowania: 
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Ocena 
Funkcjonowanie ucznia w środowisku 

szkolnym 

Respektowanie zasad 
współżycia społecznego i 
ogólnie przyjętych norm 

etycznych 
1 2 3 

 
wzorowe 

 
1. Angażuje się w życie szkoły, 

wykonuje zadania ponad te, które 
wynikają z systemu lekcyjno – 
przedmiotowego. 

2. Godnie reprezentuje szkołę poprzez 
udział w konkursach, olimpiadach, 
zawodach sportowych, festiwalach. 

3. Systematycznie i rzetelnie wykonuje 
swoje obowiązki i podjęte 
zobowiązania. 

4. Wykonuje polecenia nauczyciela i 
wychowawcy. 

5. Zawsze  jego  wygląd i strój jest 
stosowny do okoliczności i zgodny 
ze statutem szkoły 

6. W czasie przerw nie wychodzi poza 
teren szkoły bez uzasadnienia. 

7. Nie przebywa w późnych godzinach 
wieczornych i nocnych poza domem 
bez opieki. 

8. Był liderem zespołu projektowego 
zachęcał innych do pracy i 
wspomagał w działaniach, 
podejmował się dodatkowych zadań, 
potrafił dokonać obiektywnej 
samooceny i oceny koleżeńskiej, 
współpracował z nauczycielem 
koordynatorem i członkami zespołu, 
przestrzegał praw autorskich (dotyczy 
tylko klas realizujących projekt w danym 
roku szkolnym) 

9. Wyróżnia się przynajmniej w jednej 
dziedzinie. 

 
1. Stosuje zasady i normy 

społeczne w szkole i 
poza szkołą. 

2. Rozwiązuje sytuacje 
trudne i konfliktowe w 
sposób kulturalny. 

3. Ubiór i wygląd jest 
dostosowany do miejsca 
publicznego. 

4. Stosuje kulturalne, 
grzeczne słownictwo. 

5. Współpracuje w grupie 
rówieśniczej oraz 
nauczycielami w 
realizacji zadań szkoły. 

6. Prawidłowo 
funkcjonuje, nie ulega 
naciskom grupy 
rówieśniczej. 

7. Dba o środowisko 
naturalne. 

8. Jest uczciwy, mówi 
prawdę, szanuje cudzą 
własność i prawa 
wszystkich ludzi. 

 
bardzo dobre 

 
1. Systematycznie i rzetelnie wykonuje 

 
1. Stosuje zasady i normy 
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swoje obowiązki i podjęte 
zobowiązania. 

2. Wykonuje polecenia nauczyciela i 
wychowawcy. 

3. W czasie przerw nie wychodzi poza 
teren szkoły bez uzasadnienia. 

4. Zawsze  jego  wygląd i strój jest 
stosowny do okoliczności i zgodny 
ze statutem szkoły 

5. Nie przebywa w późnych godzinach 
wieczornych i nocnych poza domem 
bez opieki. 

6. Bierze udział w konkursach 
szkolnych. 

7. Aktywnie pracował nad realizacją 
projektu, współtworzył projekt z 
innymi członkami zespołu, dbał o 
bardzo dobre relacje w zespole, 
zadania wykonywał terminowo, 
dostrzegał nieprawidłowości w 
swojej pracy i w pracy kolegów, 
przestrzegał zasad realizacji projektu 
(dotyczy tylko klas realizujących 
projekt w danym roku szkolnym) 

 

społeczne w szkole i 
poza szkołą. 

2. Rozwiązuje sytuacje 
trudne i konfliktowe w 
sposób kulturalny. 

3. Ubiór i wygląd jest 
dostosowany do miejsca 
publicznego. 

4. Stosuje kulturalne, 
grzeczne słownictwo. 

5. Współpracuje w grupie 
rówieśniczej oraz 
nauczycielami w 
realizacji zadań szkoły. 

6. Prawidłowo 
funkcjonuje, nie ulega 
naciskom grupy 
rówieśniczej. 

7. Dba o środowisko 
naturalne. 

8. Jest uczciwy, mówi 
prawdę, szanuje cudzą 
własność i prawa 
wszystkich ludzi. 

 
dobre 

 
1. Wykonuje polecenia nauczyciela i 

wychowawcy. Wypełnia podjęte 
zobowiązania. 

2. W czasie przerw nie wychodzi poza 
teren szkoły bez uzasadnienia. 

3. Dba aby jego  wygląd i strój był 
stosowny do okoliczności i zgodny 
ze statutem szkoły 

4. Nie przebywa w późnych godzinach 
wieczornych i nocnych poza domem 
bez opieki. 

5. Aktywnie uczestniczy w 
różnorodnych działaniach na rzecz 
klasy. 

6. Realizował projekt zespołowo, 
przestrzegał zasad współpracy w 
grupie, z powierzonych zadań 

 
1. Stosuje zasady i normy 

społeczne w szkole i 
poza szkołą. 

2. Rozwiązuje sytuacje 
trudne i konfliktowe w 
sposób kulturalny. 

3. Ubiór i wygląd jest 
dostosowany do miejsca 
publicznego. 

4. Stosuje kulturalne, 
grzeczne słownictwo. 

5. Współpracuje w grupie 
rówieśniczej oraz 
nauczycielami w 
realizacji zadań szkoły. 

6. Prawidłowo 
funkcjonuje, nie ulega 



Statut Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Łebie 

29 

wywiązywał się terminowo, 
korzystał z rad nauczyciela 
koordynatora, przestrzegał zasad 
realizacji projektu (dotyczy tylko klas 
realizujących projekt w danym roku 
szkolnym) 
 

naciskom grupy 
rówieśniczej. 

7. Dba o środowisko 
naturalne. 

8. Jest uczciwy, mówi 
prawdę, szanuje cudzą 
własność i prawa 
wszystkich ludzi. 

 
poprawne 

1. Wykonuje polecenia nauczyciela i 
wychowawcy.  

2. W czasie przerw nie wychodzi poza 
teren szkoły bez uzasadnienia. 

3. Dba o estetykę stroju i higienę 
4. Nie przebywa w późnych godzinach 

wieczornych i nocnych poza domem 
bez opieki. 

5. Nie wyróżnia się aktywnością. 
6. Realizował projekt pod kierunkiem 

nauczyciela i z pomocą lidera 
zespołu oraz innych uczniów, 
sporadycznie nie wykonywał prac w 
terminie, miał trudności we 
współpracy w grupie, przestrzegał 
zasad realizacji projektu (dotyczy tylko 
klas realizujących projekt w danym roku 
szkolnym). 

1. Stosuje zasady i normy 
społeczne w szkole i 
poza szkołą. 

2. Stara się rozwiązywać 
sytuacje trudne i 
konfliktowe w sposób 
kulturalny. 

3. Ubiór i wygląd jest 
dostosowany do miejsca 
publicznego. 

4. Stosuje kulturalne, 
grzeczne słownictwo. 

5. Współpracuje w grupie 
rówieśniczej oraz 
nauczycielami w 
realizacji zadań szkoły. 

6. Dba o środowisko 
naturalne. 

7. Jest uczciwy, mówi 
prawdę, szanuje cudzą 
własność. 

 
nieodpowiednie 
 

1. W czasie przerw wychodzi poza 
teren szkoły bez uzasadnienia. 

2. Ma znaczącą ilość godzin i spóźnień 
nieusprawiedliwionych  na zajęciach  

3. Nie stosuje się do ustalonych zasad 
dotyczących właściwego wyglądu 
ucznia i stroju  

4. Przebywa w późnych godzinach 
wieczornych i nocnych poza domem 
bez opieki. 

5. Nie realizuje zadań wynikających z 
obowiązku szkolnego. 

6. Niechętnie realizował zadania 
wynikające z pracy nad projektem, 

1. Ma kłopoty ze 
stosowaniem ogólnie 
przyjętych zasad i norm.  

2. Dopuszcza się agresji 
fizycznej jako sposobu 
rozwiązywania sytuacji 
konfliktowych. 

3. Ubiór i wygląd nie jest 
dostosowany do miejsca 
publicznego ze 
szczególna uwagą na 
miejsce, jakim jest 
szkoła. 

4. Używa wulgaryzmy. 
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stale nie dotrzymywał terminów, 
realizował zadania tylko przy dużej 
kontroli nauczyciela i lidera zespołu 
korzystał z dużej pomocy 
pozostałych członków zespołu, 
prowokował konflikty w zespole, 
obrażał uczestników zespołu (dotyczy 
tylko klas realizujących projekt w danym 
roku szkolnym). 

5. Nie współpracuje w 
grupie rówieśniczej oraz 
nauczycielami w 
realizacji zadań szkoły. 

6. Nie dba o środowisko 
naturalne i nie szanuje 
cudzego mienia. 

7. Pali papierosy. 
8. Pije alkohol. 
9. Zażywa narkotyki. 

naganne 1. W czasie przerw wychodzi poza 
teren szkoły bez uzasadnienia. 

2. Ma znaczącą ilość godzin i spóźnień 
nieusprawiedliwionych  na zajęciach  

3. nie stosuje się do ustalonych zasad 
dotyczących właściwego wyglądu 
ucznia i stroju 

4. Przebywa w późnych godzinach 
wieczornych i nocnych poza domem 
bez opieki. 

5. Nie realizuje zadań wynikających z 
obowiązku szkolnego. 

6. Odmówił pracy nad projektem, 
podjął się pracy w zespole, ale nie 
pracował i oszukiwał innych lub 
wykorzystywał ich do wykonywania 
za niego zadań, wszczynał poważne 
konflikty w zespole, zniszczył efekt 
końcowy pracy nad projektem 
(dotyczy tylko klas realizujących projekt w 
danym roku szkolnym). 

 

1. Ma kłopoty ze  
     stosowaniem ogólnie   
     przyjętych zasad i norm. 
2. Dopuszcza się agresji 

fizycznej jako sposobu 
rozwiązywania sytuacji 
konfliktowych. 

3. Ubiór i wygląd nie jest 
dostosowany do miejsca 
publicznego ze 
szczególna uwagą na 
miejsce, jakim jest 
szkoła. 

4. Używa wulgaryzmy. 
5. Nie współpracuje w 

grupie rówieśniczej oraz 
nauczycielami w 
realizacji zadań szkoły. 

6. Nie dba o środowisko 
naturalne i nie szanuje 
cudzego mienia. 

7. Pali papierosy. 
8. Pije alkohol. 
9. Zażywa narkotyki. 
10. Jest w konflikcie z 

prawem. 
 

§33 
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej 
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 
edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w 
szkolnym planie nauczania. 
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2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 
nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada 
pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.  

4. 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. 
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 

2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia 
techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz 
dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie 
ustala się oceny zachowania. 

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

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć 
technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i 
wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 
dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin 
egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 
opiekunami). 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, 
przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego 
przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 
edukacyjnych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 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 obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym 
planie nauczania dla odpowiedniej klasy. 

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz 
jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których 
uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 
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13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni (w charakterze 
obserwatorów) rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

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

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku 
egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w 
ust. 4 pkt 2 - skład komisji, 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, 

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

15. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

15a. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 
dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 
edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana” . 

 

§34 

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z 
zastrzeżeniem ust. 2 i § 35. 

2. 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 § 39 
ust. 1 i § 35. 

 
§35 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do 
dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) 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 (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 
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niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor 
szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności 
ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) 
ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, 

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. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w 
terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust.1. Termin 
sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

4. W skład komisji wchodzą: 
1) w przypadku rocznej (semestralnej) 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: 

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) psycholog, 
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
g)  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 (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa 
od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z 
wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
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edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z 
zastrzeżeniem § 36 ust. 2. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
1) w przypadku rocznej (semestralnej) 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. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
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 (semestralnej) 
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. 

 
§36 

 
1. Uczeń gimnazjum otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli 

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym 
planie nauczania z uwzględnieniem przepisów §26, uzyskał oceny 
klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od oceny niedostatecznej, z 
zastrzeżeniem ust.11 oraz §32 ust.3.  

2. Na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców, uczeń gimnazjum, który w 
wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych 
albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 
poprawkowy. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do 
dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin 
poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powoływana zarządzeniem 
Dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły lub Wicedyrektor  - jako przewodniczący komisji, 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne  - jako egzaminator, 
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c) nauczyciel prowadzący takie same zajęcia – jako członek komisji. 
4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, 
techniki, informatyki  oraz wychowania fizycznego, który powinien mieć 
formę ćwiczeń praktycznych. 

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 takiej sytuacji Dyrektor szkoły powołuje jako osobę 
egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 
edukacyjne. Powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole wymaga 
porozumienia z Dyrektorem tej szkoły. 

6. Komisja wymieniona w ust.4 sporządza protokół zawierający: 
a) skład komisji, 
b) termin przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, 
c) pytania egzaminacyjne, 
d) wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. 

7. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o jego 
ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 
w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 
określonym przez Dyrektora szkoły. 

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i 
powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 11 

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Gimnazjum, Rada 
Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować 
ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć 
edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są 
zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo 
wyższej. 

11. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje 
promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 

 

§36a 

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym 
na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych 
metod. 

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści 
nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 
gimnazjów lub wykraczać poza te treści. 
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4. 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) wykonanie zaplanowanych działań, 
4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. 

5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa Dyrektor 
gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

6. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą 
realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (opiekunów 
prawnych) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 

7. Informacja o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat 
projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia 
w realizacji projektu edukacyjnego, Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z 
realizacji projektu. 

9. W przypadkach, których mowa w ust.8, na świadectwie ukończenia gimnazjum 
w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji 
projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

§37 

1. Uczeń uzyskuje promocję z wyróżnieniem (świadectwo z wyróżnieniem), o ile 
uzyska średnią z obowiązkowych przedmiotów ujętych w szkolnym programie 
nauczania co najmniej 4,75 oraz bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania. 

2. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i 
ponadwojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują 
z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. 
Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i 
ponadwojewódzkim  bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał 
po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę 
klasyfikacyjną. 

3. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej 
uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem 
§32 ust.3, a ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego. 
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Rozdział VII 
Egzamin gimnazjalny 

 
§38 

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 – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego 

nowożytnego, ustalone w standardach wymagań będących podstawą 
przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, 
określonych w odrębnych przepisach; 
1) uczniowie (słuchacze) przystępują do części trzeciej egzaminu 

gimnazjalnego z zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczą 
się jako przedmiotu obowiązkowego, 

2) w przypadku, gdy uczeń uczy się w szkole więcej niż jednego języka 
obcego jako przedmiotu obowiązkowego, jego rodzice (prawni 
opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o 
przystąpieniu ucznia do egzaminu gimnazjalnego z zakresu jednego z 
tych języków, 

3) w przypadku, gdy słuchacz uczy się w szkole więcej niż jednego języka 
obcego jako przedmiotu obowiązkowego, składa dyrektorowi szkoły 
pisemną deklarację o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego z zakresu 
jednego z tych języków, 

4) deklarację tę składa się nie później niż do dnia 20 września roku 
szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, 

5) informację o języku obcym, z zakresu którego uczeń(słuchacz) przystąpi 
do egzaminu gimnazjalnego, dołącza się do listy „Hermes”. 

4. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu w terminie ustalonym 
przez dyrektora CKE. 

5. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo 
przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 
edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, 
albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
niepublicznej poradni specjalistycznej. 

6. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego 
nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu 
gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 
ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 
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7. Opinia, o której mowa w ust. 5, powinna być wydana przez poradnię 
psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później 
niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany 
egzamin gimnazjalny i nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły 
podstawowej. 

8. Opinię, o której mowa w ust.5, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia albo 
uczeń przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do 15 października roku 
szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny. 

9. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o 
stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu 
gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan 
zdrowia. 

10. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów 
przedmiotowych zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu 
jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są 
zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie 
zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty. 
Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu 
egzaminacyjnego. 

11. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z 
uzyskaniem z tej części egzaminu najwyższego wyniku. 

12. Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku 
egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia 
szkoły. 

13. Szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu przeprowadzania egzaminu 
gimnazjalnego określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
30 kwietnia 2007r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 

 
Rozdział VIII 

 
Zasady przyjmowania uczniów do szkoły oraz prawa i obowiązki uczniów 

 
§39 

1. Szkoła przyjmuje absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w 
obwodzie gimnazjum. 

2. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) szkoła przyjmuje 
absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem 
gimnazjum, gdy dysponuje wolnymi miejscami. 

3. W trakcie roku szkolnego uczniowie przyjmowani są na podstawie 
odpisu arkusza ocen i karty przekazania ucznia ( rodzice dostarczają 
kartę zdrowia i szczepień). 
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4. O przyjęciu do szkoły decyduje dyrektor. 
5. Kontrolę spełniania obowiązku szkolnego prowadzi upoważniony 

pracownik szkoły przy pomocy pedagoga szkolnego w oparciu o wykaz 
uczniów danego rocznika, sporządzonym w Urzędu Miasta Łeba. 

 
§40 

 
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 przez wszelkimi formami przemocy fizycznej 
bądź psychicznej oraz ochronę poszanowania jego godności, 

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

4) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących 
życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusz 
tym dobra innych osób, 

5) odwoływania się od decyzji, oceny i kar w trybie przewidzianym w 
wewnątrzszkolnym systemie oceniania, 

6) reprezentowania szkoły w konkursach i olimpiadach, 
7) zgłaszania swoich problemów oraz uzyskania pomocy od dyrektora, 

pedagoga, wychowawcy i innych nauczycieli, 
8) pomocy od każdego nauczyciela, wychowawcy, pedagoga i dyrektora w 

sytuacjach trudnych i zagrażających bezpieczeństwu i życiu, 
9) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 
10) sprawiedliwej , obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów 

kontroli postępów w nauce, 
11) pomocy w przypadku trudności w nauce, 
12) korzystania z poradnictwa i pomocy psychologiczno-pedagogicznego, 
13) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, pomocy naukowych, 

księgozbioru, 
14) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz 

zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole, 
15) powiadamiania z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie pisemnych 

prac kontrolnych. W ciągu dnia nie może być więcej niż jedna praca 
kontrolna, a w ciągu tygodnia nie może być więcej niż dwie prace, 

16) zapoznania się z zarządzeniami w sprawach oceniania, klasyfikowania i 
promowania. 
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2. Każdy uczeń ma obowiązki wobec społeczności szkolnej, bez której 
niemożliwy jest swobodny i pełny rozwój jego osobowości, w tym 
obowiązek: 
1) poszanowania symboli narodowych i religijnych; 
2) wypełniania obowiązku szkolnego: 

a) systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne; 
b) przybywania punktualnego do szkoły i na wszystkie zajęcia 

organizowane przez szkołę; 
c) usprawiedliwiania nieobecności w ustalony sposób, zapisany w 

regulaminie oceniania zachowania, 
3) umożliwiania nauczycielowi prowadzenia zajęć i nauki kolegom, 
4) przestrzegania zakazu dotyczącego opuszczania terenu szkoły czasie 

zajęć lekcyjnych bez zgody wychowawcy lub dyrektora, 
5) przestrzegania godzin przyjścia do szkoły i wyjścia ze szkoły, 
6) nauki, 
7) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych, 
8) systematycznego przygotowywania się do zajęć lekcyjnych, 
9) systematycznej i trwałej pracy nad wzbogacaniem swojej wiedzy, 
10) wykorzystywaniem jak najlepiej czasu i warunków w szkole, 
11) uzupełniania zaległości w nauce wynikających z nieobecności na 

zajęciach lekcyjnych, 
12) właściwej postawy uczniowskiej, 
13) znajomości i przestrzegania statutu, 
14) dbania o własne życie, zdrowie i higienę osobistą, 
15) okazywania szacunku wszystkim pracownikom szkoły i wypełniania ich 

poleceń, 
16) przestrzegania zasad kulturalnego współżycia w odniesieniu do 

kolegów, 
17) przeciwdziałania przejawom brutalności, wulgarności i wandalizmu 

oraz zgłaszania tych sytuacji dyrektorowi, wychowawcy lub innemu 
nauczycielowi, 

18) dbania o ład i estetykę w pomieszczeniach oraz otoczeniu gimnazjum 
(uczeń jest zobowiązany pozostawiać wierzchnie okrycie i posiadać 
obuwie spełniające wymogi bezpieczeństwa), 

19) godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz, 
20) zakładania odświętnego stroju szkolnego ( dziewczyny - biała bluzka z 

zakrytymi przodami, plecami, ramionami, brzuchami i dłuższa ciemna 
spódnica lub spodnie; chłopcy –ciemne spodnie (nie sportowe) i biała 
wizytowa koszula lub garnitur) w czasie uroczystości szkolnych, 

21) przestrzegania regulaminu BHP, 
22) poszanowania prywatnej własności i mienia szkoły, 
23) posiadania aktualnej legitymacji szkolnej,  
24) noszenia jednolitego stroju zgodnego z podpunktami 27 i 28, 
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25) dbania o zdrowie i bezpieczeństwo własne i kolegów, nie pije alkoholu, 
nie pali, nie używa środków psychoaktywnych, 

26) przestrzegania zakazu wnoszenia na teren szkoły zapalniczek, 
papierosów, alkoholu, środków odurzających oraz przedmiotów 
mogących zagrozić życiu i zdrowiu. 

27) noszenia stroju schludnego o stonowanej kolorystyce, zakrywający 
dekolt,  nie eksponujący bielizny i nagości 

28) dostosowania pozostałych elementów stroju do ogólnie przyjętego 
wizerunku gimnazjalisty, w szczególności: 
a) wyzywającego makijażu (dotyczy także paznokci), biżuterii, 

kolczykowania i tatuowania ciała; 
b) krótkich bluzek i spódnic, nakryć głowy noszonych wewnątrz 

budynku (kaptury, czapki, chustki); 
c) butów na wysokim obcasie; 
d) wulgarnych i prowokacyjnych napisów na odzieży, ciele, torbach, 

plecakach; 
e) emblematów propagujących treści antywychowawcze  

i znieważających symbole państwowe – sprzecznych z ogólnie 
przyjętym systemem wartości i norm społecznych; 

f) - noszenia kolczyków i innych ozdób przez chłopców; 
g) - noszenie fryzury sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami. 

29) przestrzegania zakazu korzystania w czasie zajęć lekcyjnych z 
telefonów komórkowych. Posiadacze telefonów komórkowych wyłączają 
je na czas lekcji. W czasie zajęć lekcyjnych obowiązuje również zakaz 
korzystania z innych urządzeń audiowizualnych, które w ocenie 
nauczyciela są zbędne i mogą zakłócić przebieg lekcji. Jeżeli uczeń mimo 
zakazu wyciąga telefon na lekcji i tym samym nie przestrzega Statutu 
Szkoły, nauczyciel ma prawo zabrać telefon komórkowy i przekazać go 
do sekretariatu szkoły, gdzie rodzic zgłasza się osobiście po jego odbiór. 
Nauczyciel powiadamia wychowawcę i dyrektora o zaistniałym 
zdarzeniu. 

 
§41 

 
1. Nagrody i kary wobec uczniów reguluje wewnątrzszkolny system 

oceniania. 
 
2. W przypadku gdy uczeń notorycznie narusz obowiązki statutowe i żadne 
środki dyscyplinarne nie są w stanie zmienić jego postępowania, dyrektor 
szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie 
ucznia do innego gimnazjum. 
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3. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) maja prawo do odwołania 
się od wymienionej kary do dyrektora szkoły. 

 
4. Dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające, którego wynik 

przedstawia zainteresowanemu uczniowi i jego rodzicom ( prawnym 
opiekunom ) wraz z informacją o uchyleniu kary. 

 
5. Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie 

uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu 
uczniowskiego skreślić ucznia z listy uczniów jeśli: 

1) Uczeń złoży na piśmie do dyrektora szkoły samorezygnację z dalszej 
nauki w gimnazjum, 

2) Umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu kolegi, 
3) Nagminnie wchodzi w kolizje z prawem, 
4) Z premedytacją demoralizuje innych uczniów, 
5) Permanentnie narusza postanowienia statutu gimnazjum, 
6) Liczba jego nieusprawiedliwionych nieobecności daje podstawę do 

nieklasyfikowania,  
7) Przebywa na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających, a także ich rozprowadzanie. 
 

6. Przepis pkt 5 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. 
 

§42 
 

Procedury postępowania z uczniami w sytuacjach kryzysowych 
1. W przypadku, gdy uczeń naszego gimnazjum używa alkoholu lub innych 
środków odurzających ( w tym papierosów), demoralizuje innych, 
nauczyciel podejmuje następujące kroki: 
1) powiadamia o tym fakcie wychowawcę klasy, 
2) wychowawca informuje o zaistniałej sytuacji pedagoga szkolnego i 

dyrektora szkoły, 
3) wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) 

ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z 
rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. W trakcie rozmowy ustala 
działania, jakie podejmą rodzice, by sytuacja nie powtórzyła się, 

4) w przypadku powtarzania się takich sytuacji (wychowawca wspólnie z 
pedagogiem szkolnym po zaakceptowaniu decyzji przez dyrektora 
szkoły kierują sprawę do sądu rodzinnego, 

5) w przypadku braku współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami ) 
dziecka, a dziecko wywiera demoralizujący wpływ na innych (jest 
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podejrzany o zażywanie narkotyków, jest ciągle nieobecny na lekcjach, 
wagaruje) wychowawca wspólnie z pedagogiem szkolnym kierują 
sprawę do sądu rodzinnego. 

2. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się 
uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków podejmuje 
następujące kroki: 
1) powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy, 
2) odizolowuje ucznia od reszty klasy pozostawiając go pod opieką 

pedagoga szkolnego bądź pielęgniarki, 
3) wzywa lekarza w celu wykonania badań lub udzielenia pomocy 

medycznej, 
4) zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców ( prawnych 

opiekunów), 
5) po przeprowadzeniu i zaprotokołowaniu rozmowy z uczniem i 

rodzicami – rodzice zabierają dziecko do domu, 
6) w przypadku podejrzenia, że uczeń zażył środki odurzające, szkoła 

(pedagog) ma prawo do wykonania badań na obecność narkotyku w 
organizmie podejrzanego. Pedagog informuje o tym zdarzeniu policję 
(specjalistę do spraw nieletnich). 

3. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie 
substancje przypominające narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 
1) nauczyciel w obecności innej osoby (np. wychowawcy, pedagoga 

szkolnego, dyrektora) ma prawo zażądać, żeby uczeń przekazał mu tę 
substancję, pokazał zawartość torby i kieszeni w ubraniach, 

2) w przypadku potwierdzenia się podejrzeń sporządza się protokół 
podpisany przez ucznia i świadków zdarzenia. Zawiadamia się 
rodziców i policję, 

3) w przypadku, gdy uczeń odmawia przekazania podejrzanej substancji i 
pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która 
dokonuje przeszukania i zabezpiecza znalezioną substancję, zabierając 
ją do ekspertyzy, 

4) szkoła wspólnie z policją próbują ustalić źródło pochodzenia substancji. 
4. Postępowanie wobec ucznia w przypadku agresji: 

1) powiadomienie o zaistniałej sytuacji wychowawcę klasowego, 
pedagoga, ewentualnie dyrektora szkoły, 

2) przeprowadzenie rozmowy z uczniem w celu ustalenia okoliczności 
czynu, ustalenia przyczyn agresji, 

3) powiadomienie rodziców zainteresowanych stron w celu 
zorganizowania spotkania podczas którego wyjaśnione zostaną 
okoliczności zajścia, 

4) przeprowadzenie spotkania z uczniami i rodzicami w obecności 
pedagoga szkolnego, przedstawiciela dyrekcji. Spotkanie jest 
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protokołowane, wnioski do dalszej pracy zostają podpisane przez 
ucznia, rodziców , wychowawcę klasowego, 

5) zobowiązanie rodziców do podjęcia współpracy z poradnią 
psychologiczno – pedagogiczną. 

5. Postępowanie wobec ucznia uniemożliwiającego przeprowadzenie lekcji w 
stosunku do którego żadne działania dyscyplinujące go ze strony 
nauczyciela nie odnoszą skutków: 
1) przekazanie ucznia pod opiekę dyrektora lub pedagoga szkolnego, 
2) powiadomienie wychowawcy klasy, 
3) powiadomienie rodziców o zaistniałej sytuacji. 

6. Postępowanie wobec ucznia zamieszanego w kradzież: 
1) uczeń poszkodowany zgłasza fakt kradzieży wychowawcy lub 

pedagogowi, 
2) wychowawca wspólnie z pedagogiem sporządza notatkę, w której 

zawarte zostaną okoliczności zdarzenia, 
3) jeśli są osoby podejrzane, wychowawcy tych uczniów oraz pedagog 

przeprowadzają rozmowę. Zawiadamiają o fakcie podejrzenia ucznia o 
kradzież- rodziców tego ucznia,  

4) uczniowie w formie pisemnej informują o czynnościach, które 
wykonywali w czasie, gdy dokonano kradzieży, w formie ustnej 
udzielają wyjaśnień, 

5) o fakcie kradzieży dyrektor informuje policję; przekazuje informacje, 
jakie zostały ustalone w trakcie badania sytuacji, 

6) policja podejmuje dalsze kroki w celu wykrycia sprawcy czynu. 
 

7. Procedura postępowania przed skierowaniem wniosku Dyrektora do 
Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły: 
1) sporządzić notatkę o zaistniałym incydencie (sprawę należy bowiem 

dokumentować, np. notatką, protokołem zeznań świadków, 
zaświadczeniem, itp., zgodnie z zasadą pisemności obowiązującą w 
postępowaniu administracyjnym art.14 K.P.A.), 

2) za wiedzą i zgodą dyrektora szkoły zwołuje się posiedzenie Rady 
Pedagogicznej, z którego sporządza się protokół, w którym winny się 
znaleźć wszystkie informacje, 

3) uczeń na prawo wskazać swoich rzeczników obrony, (wychowawca i 
pedagog szkolny są niejako z urzędu rzecznikami ucznia), 

4) wychowawca ma obowiązek przedstawić rzetelnie uchybienia w 
postępowaniu ucznia, ale także cechy dodatnie i okoliczności łagodzące 
(nie uwzględnia wyników w nauce a tylko zachowanie) 

5) Rada Pedagogiczna powinna przedyskutować, czy wykorzystano 
wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły na 
ucznia, czy uczeń był wcześniej karany karami regulaminowymi, czy 
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prowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze, czy udzielono mu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej itp., 

6) o podjętej decyzji skierowania wniosku do Kuratora Oświaty dyrektor 
ma obowiązek powiadomić rodziców (opiekunów) dziecka, 

7) Dyrektor przedstawia treść uchwały Samorządowi Uczniowskiemu, 
który wyraża swoją opinię na piśmie; opinia ta nie jest wiążąca dla 
Dyrektora, lecz bez niej decyzja jest nie ważna. 

 
Rozdział IX 

Postanowienia końcowe 

§43 
 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Szkoła posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. 
3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 
4. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej określają odrębne 

przepisy. 
§44 

1. Zmiany w statucie szkoły mogą nastąpić na wniosek organów szkoły, bądź 
zmiany przepisów. 

2. Statut uchwala Rada Pedagogiczna. 
3. Wszystkie zmiany wymagają formy pisemnej. 
4. Rada Rodziców opiniuje Statut Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II. 
5. Samorząd Uczniowski opiniuje Statut Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła 

II. 
 

§45 
 
Statut został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Gimnazjum im. Papieża Jana 
Pawła II w dniu 30 sierpnia 2007 roku 
 
Załączniki do statutu: 

1. Program Wychowawczy 
2. Regulamin Pracy Rady Pedagogicznej 
3. Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów oraz egzekwowania 

obowiązku szkolnego. 


