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Gimnazjum w Świerzawie

Rozdział I
Nazwa i siedziba Szkoły
§ 1.
Gimnazjum w Świerzawie jest szkołą publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o
systemie oświaty zwanej dalej ustawą.
§ 2.
Siedzibą Gimnazjum jest obiekt położony w Świerzawie przy ul. Reymonta 22.
§ 3.
Organem prowadzącym Gimnazjum jest Gmina Świerzawa.
§ 4.
Obwód szkoły stanowi Miasto i Gmina Świerzawa.
§ 5.
Gimnazjum jest jednostką budżetową .

Rozdział II
Cele i zadania Szkoły
§ 6.

1.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie i wydanych na jej podstawie rozporządzeniach,
podstawie programowej kształcenia ogólnego, a w szczególności organizuje życie i pracę uczniów podczas
zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych tak, aby:
1) zapewnić uczniom pełny rozwój intelektualny umożliwiający zdanie egzaminu i uzyskanie
świadectwa ukończenia Gimnazjum;
2) przygotować do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
3) rozbudzać i rozwijać indywidualne zainteresowania uczniów;
4) kształcić umiejętności twórczego rozwiązywania konfliktów;
5) stwarzać uczniom sytuacje do osiągania sukcesów;
6) kształtować właściwe postawy wobec dokonywania wyboru dalszej drogi kształcenia i wyboru
przyszłego zawodu;
7) kształtować właściwy styl zachowań w oparciu o ogólnie przyjęte prawo, normy i zasady moralne;
8) kształtować właściwe podejście do obowiązków szkolnych;
9) rozwijać poczucie przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej, ojczyzny i społeczności
europejskiej;
10) kształtować zdrowy styl życia;
11) kształtować właściwe nawyki zdrowotne i higieniczne;
12) propagować ekologiczny model funkcjonowania we współczesnym świecie;
13) zapewnić uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego;
14) przygotować uczniów do praktycznego wykorzystywania wiadomości i umiejętności z zagadnień
dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pierwszej pomocy;
15) kształtować umiejętności właściwego wyrażania emocji, łagodzenia stresu, radzenia sobie w
sytuacjach trudnych.
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§ 7.
1.Gimnazjum realizuje swoje zadania poprzez:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

budowanie więzi w społeczności szkolnej;
wskazywanie wzorców osobowych;
reagowanie na niewłaściwe zachowanie i postawy uczniów w szkole i poza nią;
diagnozowanie uczniów pod kątem postępów w nauce i zachowaniu oraz problemów rozwojowych i
rodzinnych;
poznanie uczniów i ich środowiska rodzinnego;
poznanie i rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów;
propagowanie zasady uczciwości w sporcie, nauce i w czasie wolnym;
integrację Gimnazjum z lokalnym środowiskiem społecznym. Nawiązywanie kontaktów z
organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz edukacji i instytucjami wspomagającymi
oświatę;
zajęcia edukacyjne o wymiarze obowiązkowym dla każdego ucznia;
prowadzenie różnych form zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów;
współdziałanie Gimnazjum z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi instytucjami
wspierającymi rozwój uczniów;
organizowanie dla uczniów pomocy psychologiczno – pedagogicznej wspierającej rozwój uczniów;
realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego i ścieżek edukacyjnych dla Gimnazjum;
pracowanie szkolnego zestawu programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy
obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
realizację Programu Rozwoju Gimnazjum oraz przestrzeganie zasad wewnątrzszkolnego systemu
oceniania;
ujednolicone działania wychowawcze nauczycieli;
organizację przepływu informacji o działalności Gimnazjum i jego organów;
zapoznanie uczniów z ich prawami, obowiązkami i przestrzeganie tych praw;
organizację współpracy z rodzicami uczniów;
zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”;
lekcje religii,
realizację projektów edukacyjnych.
§ 8.

1.Gimnazjum gwarantuje wszystkim uczniom równe prawa bez względu na narodowość, pochodzenie,
wyznanie, status społeczny czy warunki zdrowotne.
2. Celem Gimnazjum jest wspomaganie ucznia w jego wszechstronnym rozwoju oraz tworzenie pozytywnie
oddziaływującego środowiska wychowawczego.
§ 9.
Zespoły nauczycielskie
1.

2.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie
zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb a także
współpraca w zakresie nauczania i wychowania uczniów danego oddziału oraz wymiany informacji.
Nauczyciele przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły:
1)
2)
3)
4)

3.
4.
5.

zespół edukacji humanistycznej;
zespół nowożytnych języków obcych;
zespół edukacji matematyczno-przyrodniczej;
zespół promocji zdrowia.

Istnieje możliwość powstawania innych zespołów w zależności od potrzeb Gimnazjum .
Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora Gimnazjum przewodniczący zespołu.
Nauczyciele wychowawcy tworzą zespół wychowawczy. Przewodniczącym zespołu jest pedagog
szkolny.
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6.

Przewodniczący zespołu diagnozuje potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia, organizuje
spotkania i lekcje koleżeńskie, analizuje pracę zespołu, przedstawia sprawozdanie z działalności
zespołu oraz wnioski do dalszej pracy.
§ 10.

Cele i zadania zespołów
1.
2.

3.
4.
5.

Wspieranie nauczycieli i doskonalenie pod kątem realizacji treści programowych danego przedmiotu.
Analiza dopuszczonych do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników pod kątem
przydatności, celowości i zgodności z potrzebami, zainteresowaniami i uzdolnieniami uczniów oraz
zgodności z podstawą programową kształcenia ogólnego.
Przewodniczący zespołów przedmiotowych współpracują ze sobą, tworząc szkolny zestaw programów
nauczania.
Organizowanie lekcji koleżeńskich i spotkań samokształceniowych.
Uzgadnianie szczegółowych wymagań z przedmiotów na poszczególne oceny uczniów oraz sposobów
badania wyników nauczania.

Rozdział III
Organy Gimnazjum, ich współdziałanie oraz rozwiązywanie konfliktów
§ 11.

1.

Organami Gimnazjum są:
1)
2)
3)
4)

dyrektor Gimnazjum;
Rada Pedagogiczna;
Rada Rodziców;
Samorząd Uczniowski.
§ 12.

Dyrektor Gimnazjum realizuje zadania wymienione m.in. w art.39 ustawy i innych aktach powszechnie
obowiązującego prawa.
§ 13.
1.

Dyrektor Gimnazjum w szczególności:
1) kieruje działalnością Gimnazjum oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego
poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach kompetencji stanowiących;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Gimnazjum zaopiniowanym przez Radę
Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
6) przewodniczy radzie pedagogicznej;
7) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Gimnazjum;
8) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom oraz innym pracownikom
Gimnazjum;
9) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i
innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Gimnazjum;
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10) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizowaniu praktyk
pedagogicznych;
11) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
12) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem
Uczniowskim,
13) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą,
14) dopuszcza do użytku szkolnego, po zasięgnięciu rady pedagogicznej, zaproponowane przez
nauczycieli programy nauczania.
§ 14.
1.W celu sprawnego kierowania Gimnazjum dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu
prowadzącego Gimnazjum i Rady Pedagogicznej tworzy stanowisko wicedyrektora.
2. Do zadań wicedyrektora Gimnazjum należy w szczególności:
1) pełnienie funkcji zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności;
2) monitorowanie i dokonywanie ewaluacji Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki
Gimnazjum;
3) analiza, wspólnie z pedagogiem, sytuacji wychowawczej Gimnazjum;
4) monitorowanie pracy zespołów problemowych i przedmiotowych;.
5) nadzór nad organizacją i przebiegiem wycieczek, imprez i uroczystości szkolnych.
6) kontrola i analiza pracy wychowawców klas;
7) hospitacje zajęć edukacyjnych zgodnie z ustalonym przez dyrektora planem hospitacji.
8) wnioskowanie w sprawie nagród i kar dla uczniów;
9) współpraca z rodzicami i pedagogiem w sprawach wychowawczych i pomocy materialnej dla
uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
10) współpraca z dyrektorem i radą pedagogiczną w zakresie przygotowania organizacyjnego
Gimnazjum w danym roku szkolnym;
11) układanie tygodniowego planu zajęć zgodnie z zasadami higieny pracy uczniów i nauczycieli;
12) organizacja i kontrola dyżurów nauczycieli w czasie przerw;
13) kontrola dokumentacji nauczycieli i wychowawców klas oraz dokumentacji opiekunów kół
zainteresowań;
14) przedstawianie sprawozdań z pełnionego nadzoru pedagogicznego i wniosków z realizacji
programu wychowawczego;
15) koordynacja pracy nauczycieli związanej z tworzeniem szkolnego zestawu programów
nauczania i szkolnego zestawu podręczników;
16) pełnienie nadzoru nad pracą biblioteki szkolnej;
17) formułowanie projektu oceny pracy nauczycieli, nad którymi pełni nadzór pedagogiczny zgodnie
z obowiązującymi przepisami;
18) wnioskowanie do dyrektora Gimnazjum w sprawach nagród i wyróżnień dla nauczycieli;
19) odpowiedzialność za realizację przydzielonych zadań przed dyrektorem Gimnazjum.
Rada pedagogiczna
§ 15.
W Gimnazjum działa Rada Pedagogiczna, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w
Gimnazjum.
§ 16.

1.
2.

3.

W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez
jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
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 ramach bieżących potrzeb.
Dyrektor Gimnazjum przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,
ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności
szkoły.
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§ 17.

1.Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Gimnazjum po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w
Gimnazjum, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę ustalenie organizacji
doskonalenia zawodowego nauczycieli Gimnazjum.
2.Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i
pozalekcyjnych;
2) projekt planu finansowego Gimnazjum;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora Gimnazjum w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i
zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
5) programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli;
6) przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych z
wychowania fizycznego;

3.Dyrektor Gimnazjum wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
4.Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala statut Gimnazjum.
5.Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.
6.Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy jej członków.
7.Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej,
które mogą naruszać dobro osobiste uczniów i ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników
Gimnazjum.
8.Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
§ 18.

Rada pedagogiczna ustala regulamin swej pracy, który nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem.

Rada Rodziców
§ 19.
1.
2.
3.
4.

W Gimnazjum działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
W skład Rady Rodziców wchodzą – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w
tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
Do kompetencji Rady Rodziców należy:
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1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły
obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do
uczniów, realizowanego przez nauczycieli;
2) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego
do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, obejmującego wszystkie
treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i
rodziców;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Gimnazjum;
4) (uchylony)
5.

6.

Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia
z Radą Pedagogiczną w sprawie programu profilaktyki, to program ten ustala dyrektor szkoły w
uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
W celu wspierania działalności statutowej Gimnazjum Rada Rodziców może gromadzić fundusze z
dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców
określa regulamin.
§ 20.

Organizacja i formy współdziałania Gimnazjum z rodzicami (prawnymi opiekunami).
1.
2.

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
Wychowawcy współdziałają z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów rozwojowych uczniów.
Wskazują możliwe formy wsparcia oferowane w Gimnazjum oraz informują o możliwościach uzyskania
pomocy w poradniach psychologiczno – pedagogicznych lub innych instytucjach świadczących poradnictwo
i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.
3. Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:

4.

5.

1) znajomości celów, zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych i profilaktycznych w danej
klasie;
2) znajomości statutu Gimnazjum, w tym wewnątrzszkolnego systemu oceniania, programu rozwoju
Gimnazjum, programu wychowawczego Gimnazjum, programu profilaktyki;
3) uzyskania informacji o prawach dziecka i swoich w danej sytuacji szkolnej;
4) uzyskiwania
rzetelnej
informacji
na
temat
zachowania,
postępów
i trudności
w nauce swego dziecka;
5) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;
6) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy
szkoły;
7) udziału w życiu szkolnym uczniów.
Rodzice mają obowiązek:
1) uczestniczenia w stałych spotkaniach organizowanych przez wychowawców oraz
w sytuacjach interwencyjnych;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych.
Spotkania z rodzicami organizowane są:
1) we wrześniu każdego roku szkolnego, w celu: zapoznania rodziców z wymaganiami edukacyjnymi ze
wszystkich przedmiotów, przedstawienia Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania wraz z przedmiotowymi
systemami oceniania, zapoznania z celami, zadaniami i formami realizacji Programu Wychowawczego i
Profilaktyki Gimnazjum, podania terminów spotkań rodziców w danym roku szkolnym;
2) co kwartał w celu informacji o postępach w nauce i zachowaniu uczniów;

3) w miarę potrzeb w oparciu o diagnozę związaną z problemami wychowawczymi z wychowawcą,
pedagogiem lub innymi specjalistami;
4) w sytuacjach interwencyjnych na wniosek dyrektora Gimnazjum, pedagoga, wychowawcy klasy lub
innych nauczycieli;
5) na wniosek rodziców danej klasy - z dyrektorem, wychowawcą, pedagogiem szkoły bądź z innymi
nauczycielami.
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§ 21.
Samorząd Uczniowski
1. W Gimnazjum działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej samorządem.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum.
3.

Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w
głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu
uczniów.

4. Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we
wszystkich sprawach Gimnazjum, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich
jak:
1) prawa do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych
zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z
dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.

§ 22.
Rzecznik praw ucznia
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

W Gimnazjum tworzy się funkcję rzecznika praw ucznia, zwanego dalej Rzecznikiem. Rzecznikiem może
być pracownik pedagogiczny zatrudniony w Gimnazjum.
Kandydata na funkcję Rzecznika proponuje Dyrektorowi Rada Samorządu Uczniowskiego. Zasady i tryb
wyłaniania kandydata na Rzecznika, określa regulamin Samorządu Uczniowskiego.
Rzecznika powołuje Dyrektor na okres trzech lat, od dnia 1 października do dnia 30 września – po upływie
trzyletniej kadencji.
Rzecznika odwołuje się z funkcji przed upływem jego kadencji:
1) na wniosek Samorządu Uczniowskiego;
2) na wniosek Rzecznika;
3) z dniem rozwiązania stosunku pracy Rzecznika z Gimnazjum.
Rzecznik stoi na straży praw ucznia określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o
prawach dziecka, Statucie Gimnazjum i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności,
praw i obowiązków rodziców. Rzecznik przy wykonywaniu swoich uprawnień kieruje się dobrem ucznia.
Rzecznik działa na rzecz ochrony praw ucznia, w szczególności:
1) prawa do ochrony zdrowia;
2) prawa do wypoczynku;
3) prawa do godziwych warunków nauki;
4) prawa do poszanowania godności i podmiotowego traktowania;
5) prawa do ochrony przed przemocą, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem, złym traktowaniem.
Rzecznik szczególną troską i pomocą otacza uczniów niepełnosprawnych.
Rzecznik podejmuje działania przewidziane w Statucie z własnej inicjatywy lub na wniosek ucznia, ich
rodziców, pracowników Gimnazjum, biorąc pod uwagę w szczególności informacje wskazujące na
naruszenie praw lub dobra ucznia.
Rzecznik może:
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1)

za zgodą Dyrektora, zwrócić się do właściwych organów pozaszkolnych, organizacji lub instytucji o
podjęcie na rzecz ucznia działań z zakresu ich kompetencji;

2)

zwrócić się do organów Gimnazjum o złożenie wyjaśnień i udzielenie niezbędnych informacji, a także
o udostępnienie akt i dokumentów, w tym zawierających dane osobowe;

3)

występować jako obrońca w sprawach konfliktowych dotyczących ucznia;

4)

na wniosek ucznia, uczestniczyć w charakterze obserwatora w czasie egzaminu klasyfikacyjnego lub
poprawkowego;

5)

wnioskować do Rady Pedagogicznej o wprowadzenie zmian w Statucie, zgodnych z prawem,
chroniących prawa ucznia.
10. Rzecznik w swych działaniach zachowuje niezależność, nie może jednak przekraczać kompetencji organów
lub pracowników, jeżeli nie oni są powodem jego interwencji.
11. Rzecznik przedstawia organom Gimnazjum, corocznie, informację o swojej działalności oraz uwagi o
stanie przestrzegania praw ucznia.

§ 23.
Zasady współdziałania organów szkoły
1.
2.
3.

4.
5.

Wszystkie organy Gimnazjum współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku,
umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.
Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Gimnazjum poprzez swoje reprezentacje: rady
oddziałowe i Samorząd Uczniowski.
Rady
rodziców
i
Samorząd
Uczniowski
przedstawiają
swoje
wnioski
i opinie dyrektorowi Gimnazjum lub radzie pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas
protokołowanych posiedzeń tych organów.
Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych zainteresowanych organów, a
w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.
Wszystkie organy Gimnazjum zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub
planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.
§ 24.
Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w Gimnazjum

1.

2.

Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem:
1) konflikt rozwiązują:
a) wychowawca klasy i pedagog - w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi
w danej klasie a uczniami tej klasy,
b) dyrektor Gimnazjum - jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z
uczniami dotyczy wychowawcy klasy,
2) od orzeczenia dyrektora Gimnazjum może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego
szkołę;
3) odwołanie wnosi jedna ze stron w terminie 2 tygodni od daty wydania orzeczenia.
Konflikty pomiędzy nauczycielami:
1) postępowanie prowadzi dyrektor Gimnazjum;
2) w przypadkach nierozstrzygnięcia sporu przez dyrektora strony mogą odwołać się do organu
prowadzącego Gimnazjum;
3) konflikt pomiędzy dyrektorem Gimnazjum a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze
stron organ prowadzący Gimnazjum.

3.

Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami Gimnazjum:
1) postępowanie w pierwszej instancji prowadzi dyrektor Gimnazjum;
2) w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do organu
prowadzącego Gimnazjum.
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Rozdział IV
§ 25.

Organizacja Gimnazjum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest oddział.
Liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 26.
Jeżeli oddział liczy więcej niż 24 uczniów, wprowadza się obowiązkowy podział na grupy na zajęciach z
języków obcych, informatyki.
Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach międzyoddziałowych liczących od 12 do 26
uczniów – oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
Godzina lekcyjna trwa 45 min.
Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, z wyjątkiem przerw po drugiej i piątej lekcji, które trwają 15
minut.
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji
Gimnazjum
opracowany
przez
dyrektora
gimnazjum,
z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji
Gimnazjum zatwierdza organ prowadzący Gimnazjum do dnia 30 maja danego roku.
W arkuszu organizacji Gimnazjum umieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Gimnazjum, w tym
pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych
finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Gimnazjum.
Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Gimnazjum dyrektor Gimnazjum, z zachowaniem zasad
ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć
edukacyjnych.
Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii
zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
Kalendarz nowego roku szkolnego przygotowany przez dyrektora Gimnazjum powinien być podany
uczniom i rodzicom przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym i powinien zawierać
terminy rozpoczynania i kończenia zajęć, terminy przerw w nauce, terminy ustalenia stopni i ocen, terminy
posiedzeń klasyfikacyjnych rady pedagogicznej.
§ 26.

Organizacja i formy pracy świetlicy szkolnej

1. W Gimnazjum działa świetlica dla uczniów dojeżdżających oraz dla uczniów, którzy muszą dłużej
przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów).
2. Czas pracy świetlicy szkolnej dostosowany jest do godzin dowożenia uczniów.
3. Chęć korzystania ze szkolnej świetlicy rodzice ucznia zgłaszają pisemnie do wychowawcy świetlicy z
dokładnym zaznaczeniem czasu przebywania w świetlicy. Ucznia oczekującego w świetlicy na dowóz do
domu zwolnić mogą tylko rodzice, zgłaszając ten fakt wychowawcy świetlicy.
4. Każdy uczeń korzystający ze świetlicy ma obowiązek przestrzegania jej regulaminu.
5. W
świetlicy prowadzone są zajęcia
w grupach
wychowawczych.
Liczba
uczniów
w grupie nie powinna przekraczać 26.
§ 27.
Organizacja i zadania biblioteki szkolnej
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1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań
dydaktyczno - wychowawczych Gimnazjum, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu
wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
2. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza obejmują:
1) pracę pedagogiczną z czytelnikami poprzez:
a) udostępnianie zbiorów,
b) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
c) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie
i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się (np. informowanie o stanie
czytelnictwa, wizualną propagandę książek, rozmowy z czytelnikami),
d) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną (np.
udzielanie informacji, inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego, itp.);
2) prace organizacyjne:
a)
b)
c)
d)
e)

gromadzenie, ewidencję i opracowywanie zbiorów,
selekcję i konserwację zbiorów,
organizację warsztatu pracy,
organizację udostępniania zbiorów,
planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialną;

3) współpracę z rodzicami,
4) współpracę z innymi bibliotekami i instytucjami oświatowo- wychowawczymi;
5) organizowanie lub współudział w organizowaniu imprez kulturalnych organizowanych przez
Gimnazjum.
3.

Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz
innymi bibliotekami zawarte są w jej regulaminie.
4. Wszystkie osoby korzystające z biblioteki są obowiązane do przestrzegania jej regulaminu.
§ 28.

Działalność stołówki szkolnej
1.

W Gimnazjum działa stołówka szkolna, która umożliwia każdemu uczniowi Gimnazjum spożycie gorącego
posiłku. Z obiadów szkolnych korzystać mogą pracownicy Gimnazjum. Przygotowanie posiłków zlecone
jest osobie, która prowadzi działalność gospodarczą w tym zakresie. Posiłki są dowożone do szkoły.

2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala osoba przygotowująca posiłki.

Rozdział V
Wewnątrzszkolny system oceniania
§ 29.
Cykl kształcenia, sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania

1.
2.

Cykl kształcenia w Gimnazjum trwa trzy lata.
Rok szkolny dzieli się na dwa semestry: semestr I (jesienno – zimowy) i semestr II (wiosenno – letni).
Semestr I trwa od dnia 1 września, do końca drugiego tygodnia stycznia. Semestr II trwa od początku
trzeciego tygodnia stycznia, do końca zajęć w roku szkolnym.
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3.
4.
5.
6.

Uczniowie Gimnazjum są klasyfikowani na koniec każdego semestru i promowani na koniec każdego
roku szkolnego.
W trakcie cyklu kształcenia Gimnazjum wystawia uczniom świadectwa ukończenia klasy.
Na zakończenie cyklu kształcenia Gimnazjum wystawia uczniom świadectwo ukończenia szkoły.
W trzeciej klasie uczniowie biorą udział w egzaminie przeprowadzonym przez Okręgową Komisję
Egzaminacyjną we Wrocławiu.
§ 30.
Założenia wstępne

1. Najważniejszą osobą oceniającą osiągnięcia ucznia jest nauczyciel.
2. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
3. Uczeń jest uczestnikiem procesu oceniania. Powinien umieć i mieć możliwość ocenić swoje postępy i
osiągnięcia.
4. Wnioski wynikające z oceniania muszą być uwzględnione przy planowaniu następnych etapów nauczania.
Ewaluacja WSO jest dokonywana po zakończeniu każdego roku szkolnego.
5. WSO jest zgodny z podstawą programową, standardami osiągnięć i wymagań, rozporządzeniem MEN w
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz programem rozwoju
szkoły.
6. WSO jest znany nauczycielom, uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom).
7. W przedmiotowych systemach oceniania czytelnie i jasno określone są wymagania edukacyjne na
poszczególne stopnie, zasady oceniania poszczególnych form aktywności uczniów, zasady ustalania oceny
semestralnej i rocznej.
§ 31.
Wytyczne wewnątrzszkolnego systemu oceniania
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych
opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych semestralnych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego
przez siebie programu nauczania;
2) o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

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. Oceniać należy systematycznie w ciągu trwania całego semestru.
4. Ocena jest zawsze jawna zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Nauczyciel podaje
stopień oraz konkretny, dotyczący faktów komentarz, w którym należy uwzględnić najpierw pozytywne
elementy odpowiedzi, wykluczyć negatywną osobistą opinię.
5. Główne źródła oceniania (zbierania informacji o uczniu) to:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

wypowiedzi ustne;
prace pisemne;
prace terminowe (zadania domowe, referaty itp.);
prace nadobowiązkowe, dodatkowe;
praca na lekcji (aktywność);
egzaminy i konkursy;
projekty;
umiejętności praktyczne;
umiejętności pracy w grupie.
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6. Ocenianie powinno uwzględniać wszystkie formy aktywności ucznia. Obejmuje ocenianie bieżące
dokonywane na każdej lekcji jak i sumujące – opierające się na sprawdzianach mających odniesienie w
standardach osiągnięć. Nauczyciel stwarza odpowiednie sytuacje dydaktyczne na lekcjach (szczególnie
preferuje metody aktywizujące), które zwiększają możliwości uzyskania bieżących ocen.
7. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją
uzasadnić.
8. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w pkt. 1 ust. 1, do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym
wymaganiom, z zastrzeżeniem pkt. 9 i 10.
9. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w pkt 1 ust. 1 do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się,
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b
ust. 3b ustawy , z zastrzeżeniem pkt. 10.
10. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego
nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w pkt. 1 ust. 1 do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
11. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod
uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych
zajęć.
12. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii
o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas
określony w tej opinii.
13. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".
14. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki,
o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową
z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem pkt. 15. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego
okresu kształcenia w Gimnazjum.
15. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego
nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
16. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".
17. Obowiązują następujące formy informowania rodziców o postępach uczniów:
1)
2)
3)
4)
5)

adnotacje w zeszycie przedmiotowym;
informacja telefoniczna;
korespondencja listowna;
rozmowa po wezwaniu rodziców do szkoły;
zebrania informacyjne klasowe.

18. Przygotowanie się do olimpiad przedmiotowych przed eliminacjami daje uczniowi prawo do zwolnienia z
odpowiedzi z innych przedmiotów lub dni wolnych od zajęć szkolnych:
1)
2)

eliminacje wojewódzkie/okręgowe – 3 dni;
eliminacje centralne – 10 dni wolnych od zajęć szkolnych.

19 Uczniowie biorący udział w różnego rodzaju zawodach i konkursach przedmiotowych mają prawo do
zwolnienia z pytania na dzień przed konkursem, w dniu konkursu oraz w dniu następnym (dotyczy
konkursów międzyszkolnych i wyżej).
20. Uczniowie
są
zobowiązani
do
uzyskania
potwierdzenia
udziału
w
wymienionych
w punktach imprezach w celu przedłożenia nauczycielowi prowadzącemu zajęcia edukacyjne.
21. W szkole obowiązują następujące normy dotyczące pisemnych sprawdzianów:
1)

2)

terminy sprawdzianów są wpisywane do dziennika lekcyjnego z tygodniowym wyprzedzeniem – nie
więcej
niż
jedna
praca
dziennie
i
nie
więcej
niż
trzy
prace
w tygodniu;
krótkie sprawdziany (kartkówki) sprawdzają wiedzę i przygotowanie ucznia z trzech ostatnich
tematów. Mogą być realizowane w dowolnym terminie, bez uprzedzenia;
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3)
4)

prace klasowe, kartkówki muszą być sprawdzone i ocenione w terminie 2-tygodniowym;
na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace
kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane uczniowi lub jego
rodzicom (prawnym opiekunom).

22. Sprawdziany pisemne są obowiązkowe.
23. Uczeń zna szczegółowy zakres materiału (typy zadań) objęty sprawdzianem.
24. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej na sprawdzianie nauczyciel ustala z uczniem formę
zaliczenia materiału objętego sprawdzianem.
25. Jeżeli uczeń odmówi pisania sprawdzianu, otrzymuje ocenę niedostateczną.
26. Odmowa wypowiedzi ustnej powoduje, że uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
27. Uczeń, który był z przyczyn usprawiedliwionych nieobecny na zajęciach przez dłuższy okres czasu (min. 10
dni szkolnych) ma prawo do okresu „ochronnego”, w czasie którego uzupełnia zaległości spowodowane
nieobecnością. W tym czasie może on nie przystąpić do sprawdzianu pisemnego lub wypowiedzi ustnej bez
konsekwencji przewidzianych w pkt. 25 i 26.
28. Długość okresu „ochronnego”, sposób uzupełnienia zaległości i termin zaliczenia sprawdzianów, które
odbyły się w czasie nieobecności ucznia i w okresie „ochronnym” uczeń ustala z nauczycielem przedmiotu.
§ 32.
Klasyfikowanie ucznia
1.

Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali
określonej w pkt. 9 - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania, z zastrzeżeniem pkt. 2.

2.

Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych
w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego
dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z pkt. 10 i
§ 33 pkt. 13.
Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, na dwa tygodnie przed
feriami zimowymi, których termin określa MEN w odpowiednim rozporządzeniu.
Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych,
określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu
rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według
skali, o której mowa w pkt. 9 i 12, z zastrzeżeniem, pkt. 5.
Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega
na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie
nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na
podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z pkt.10 i § 33
pkt. 13.
Na 10 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący
poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego
rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych oraz przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego
ucznia.
Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący te zajęcia. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na
promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według
następującej skali:

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

1)
2)
3)
4)

stopień celujący – 6
stopień bardzo dobry – 5
stopień dobry – 4
stopień dostateczny – 3

skrót – cel.
skrót – bdb.
skrót – db.
skrót – dst.
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5) stopień dopuszczający – 2
6) stopień niedostateczny – 1

skrót – dop.
skrót – ndst.

10. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
11. Ocena śródroczna (roczna) jest efektem systematycznej pracy w ciągu całego semestru (roku). Nie
przewiduje się na koniec roku zdawania, zaliczania materiału programowego, sprawdzianu końcowego itp.
12. O grożącej uczniowi niedostatecznej ocenie śródrocznej (rocznej) nauczyciel przedmiotu informuje
pisemnie rodziców (prawnych opiekunów) na 1 miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej. Pisemne zawiadomienie o w/w fakcie powinno być potwierdzone podpisem jednego z
rodziców (prawnych opiekunów).
13. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia
uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości,
stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
§ 33.
Ocenianie zachowania
1.
2.

Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
Śródroczną (roczną) ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

wzorowe;
bardzo dobre;
dobre;
poprawne;
nieodpowiednie;
naganne;
z zastrzeżeniem pkt.16 i 17.

W gimnazjum obowiązuje system wychowawczy oparty na zasadach logicznych konsekwencji wobec
nieodpowiednich i właściwych zachowań ucznia.
Ocena zachowania uwzględnia: wywiązywanie się z obowiązków ucznia; postępowanie zgodnie z dobrem
społeczności szkolnej; dbałość o honor i tradycje szkoły; dbałość o piękno mowy ojczystej; dbałość o
bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
okazywanie szacunku innym osobom.
Każdy uczeń posiada indywidualną kartę kategorii ocen zachowania, indywidualny zeszyt korespondencji.
( uchylony)
Do kategorii postaw właściwych należą: udział w konkursach i zawodach sportowych (dotyczy wszystkich
konkursów, zawodów organizowanych w szkole oraz reprezentowanie szkoły poza nią, punkty otrzymuje
się za indywidualny i grupowy udział); ocena pełnienia funkcji w szkole, w klasie; pomoc podczas imprez
szkolnych, klasowych; praca na rzecz biblioteki szkolnej, świetlicy, klasy; pomoc koleżeńska; rozwijanie
zainteresowań; zachowanie proekologiczne, przekazywanie podręczników i książek do biblioteki szkolnej,
działalność pozaszkolna jak: organizacja imprez, udział w pracach klubu, zespołów, aktywie bibliotecznym;
Do kategorii postaw niewłaściwych należą: uwagi o nietaktownym zachowaniu w klasie, świetlicy,
bibliotece, stołówce, autobusie, boisku szkolnym, podwórzu do pracowników szkoły i pracowników
dowozów szkolnych; utrudnianiu prowadzenia lekcji; wulgarnym w słownictwie w stosunku do osoby
dorosłej lub kolegi; ubliżanie innej osobie; zaczepki słowne i fizyczne; przejawy agresji i przemocy;
wandalizm; wyłudzanie pieniędzy i przedmiotów należących do innych; kradzież; palenie papierosów; picie
alkoholu; posiadanie, używanie, handlowanie narkotykami; opuszczanie zajęć lekcyjnych bez
usprawiedliwienia; spóźnianie się na lekcje bez powodu; stwarzanie sytuacji zagrożenia zdrowia i życia dla
siebie i innych; niewywiązywanie się z powierzonych prac i zadań, korzystanie w czasie zajęć lekcyjnych z
telefonów komórkowych lub innego sprzętu elektronicznego, brak jednolitego stroju szkolnego.
Ocenę z zachowania wystawia wyłącznie wychowawca ucznia na podstawie ustnych
i pisemnych informacji o uczniu.
Wychowawca raz w semestrze dokonuje oceny zachowania ucznia oraz wpisuje ją w dzienniku lekcyjnym
na stronie z oceną zachowania.
( uchylony)
( uchylony)
( uchylony)
(uchylony).
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15. Ocenę końcoworoczną zachowania ustala się jako średnią ocen na podstawie dwóch semestrów.
Wychowawca klasy w szczególnych przypadkach wychowawczych ma prawo obniżyć uczniowi ocenę
zachowania na koniec semestru po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
16. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
17. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia
rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na
podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
18. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.
19. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub
nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną
ocenę klasyfikacyjną zachowania.
20. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej
w danym typie szkoły nie kończy szkoły.
§ 34.
Egzamin klasyfikacyjny
1.

Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest
podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na
zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie
nauczania.

2.
3.

Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego
rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

4.

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 pkt. 4 ust. 2 nie obejmuje
obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych
zajęć edukacyjnych.
6. Uczniowi, o którym mowa w pkt. 4 ust. 2 zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny
zachowania.
7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (prawnymi
opiekunami).
8. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu ze sztuki,
informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim
formę zadań praktycznych.
9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 2, 3, 4 ust. 1 przeprowadza nauczyciel danych
zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub
pokrewnych zajęć edukacyjnych.
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 4 ust. 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 jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

11. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w pkt. 4 ust. 2, oraz jego rodzicami
(prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu
jednego dnia.
12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni
opiekunowie) ucznia.
13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
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1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt. 9, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego;
przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w pkt. 4 ust. 2 - skład komisji;
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
14. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast
oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany”.
15. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem pkt. 16 i § 35 pkt. 1-10.
16. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z
zastrzeżeniem § 35 pkt. 1-10 i § 36 pkt. 1.
17. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 35 pkt. 1-10.
§ 35.
Sprawdzian
1.

2.

Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,
że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być
zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej
oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian
wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z
danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania
w
drodze
głosowania
zwykłą
większością
głosów;
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3.
4.

Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 2 ust. 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi
opiekunami).
W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia
edukacyjne.

5.

6.

Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 4 ust. 2 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.
W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w skład komisji wchodzą:
1) dyrektor (wicedyrektor) szkoły jako przewodniczący komisji;
2) wychowawca klasy;
3) wskazany przez dyrektora (wicedyrektora) szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej
klasie;
4) pedagog;
5) psycholog;
6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
7) przedstawiciel Rady Rodziców.

Strona 17 z 31

Gimnazjum w Świerzawie
7.

8.

Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest
ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w
wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 36 pkt. 1.
Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: skład komisji, termin sprawdzianu, o
którym mowa w pkt. 2 ust. 1 , zadania (pytania) sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: skład komisji, termin posiedzenia komisji,
wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9.

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

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 2 ust.1,
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora
szkoły.
11. Przepisy pkt. 1 – 10 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń
wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez
komisję jest ostateczna.
12. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od
oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem pkt. 18 i § 33 pkt. 16 i 17 oraz § 36 pkt. 9.
13. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co
najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo
wyższej z wyróżnieniem.
14. Uczeń, który uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,9, wzorową ocenę
zachowania, zajął co najmniej III miejsce w konkursach, imprezach powiatowych lub co najmniej 10
miejsce w konkursach wojewódzkich oraz uzyskał pozytywną opinię Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
może otrzymać stypendium.
15. Stypendium, o którym mowa w pkt. 14 jest formą pomocy pieniężnej udzielanej jednorazowo na
zakończenie roku szkolnego.
16. Wysokość stypendium, o którym mowa w pkt. 14 określa dyrektor gimnazjum w zależności od środków
finansowych zabezpieczonych w budżecie szkoły na każdy rok budżetowy oraz liczby uczniów
zakwalifikowanych do stypendium.
17. Z wnioskiem o udzielenie stypendium występuje w terminie co najmniej 5 dni przed zakończeniem roku
szkolnego do Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa dyrektor gimnazjum po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej i Rady Rodziców.
18. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy
programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami
(prawnymi opiekunami).
19. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim
oraz laureaci i finaliści olimpiad
przedmiotowych w gimnazjach,
otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę
klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata
lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
20. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt. 12, nie otrzymuje promocji do klasy programowo
wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 36 pkt. 9.
§ 36.
Egzamin poprawkowy
1.

Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może
wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
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2.

3.
4.

Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu ze sztuki,
informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim
formę zadań praktycznych.
Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor gimnazjum w ostatnim tygodniu ferii letnich.
Egzamin
poprawkowy
przeprowadza
komisja
powołana
przez
dyrektora
gimnazjum.
W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor (wicedyrektor) gimnazjum jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

5.

6.

7.

8.
9.

Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 4 ust. 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę
lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor gimnazjum powołuje
jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że
powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin
egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu
załącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół
stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym, może
przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do
końca września.
Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i
powtarza klasę, z zastrzeżeniem pkt. 9.
Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu
danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia
edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

10. Uczeń kończy gimnazjum:
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach
programowo niższych w szkole danego typu, z uwzględnieniem § 35 pkt. 19, uzyskał oceny
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem pkt. 12;
2) jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu, o których mowa w § 37 pkt. 1 z zastrzeżeniem
pkt. 12.

11. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w pkt. 10
ust. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo
dobrą ocenę zachowania.
12. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę
kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
§ 37.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum
1.

W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin, obejmujący:
1) w części pierwszej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych;
2) w części drugiej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
3) w części trzeciej - 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, zwany dalej "egzaminem gimnazjalnym".

2.

Informator, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1b ustawy zawierający w szczególności opis zakresu
egzaminu gimnazjalnego oraz kryteriów oceniania i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, a
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3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.
22.

także przykładowe zadania, jest ogłaszany nie później niż do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok
szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.
Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dzieci i młodzieży przeprowadza się w kwietniu w terminie ustalonym
przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej "Komisją Centralną".
Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z zakresu tego języka obcego
nowożytnego, którego uczą się jako przedmiotu obowiązkowego.
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.
Deklarację, o której mowa w pkt. 5, składa się nie później niż do dnia 20 września roku szkolnego, w
którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.
Informację o języku obcym, z zakresu którego uczeń przystąpi do egzaminu gimnazjalnego, dołącza się do
listy, o której mowa w pkt. 22 ust. 1.
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, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.
W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie
warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
Opinia, o której mowa w pkt. 8, 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.
Opinię, o której mowa w pkt. 8, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły,
w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.
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.
Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów,
o których mowa w pkt. 8 i 12, odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym
mowa w pkt. 18.
Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do
egzaminu gimnazjalnego.
Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole
ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do
egzaminu gimnazjalnego, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora
szkoły.
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem
gimnazjalnym, są zwolnieni odpowiednio z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie
zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie
przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w pkt. 136.
Zwolnienie
z części
egzaminu
gimnazjalnego
jest
równoznaczne
z uzyskaniem
z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.
Za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu
egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.
Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem
egzaminu gimnazjalnego, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego
spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca, z powodu choroby lub innych
ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału w egzaminie gimnazjalnym, dyrektor komisji okręgowej
powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole.
Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca powinni odbyć szkolenie w zakresie
organizacji egzaminu gimnazjalnego, organizowane przez komisję okręgową.
Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole w szczególności:
1) przygotowuje listę uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego; listę uczniów
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła pocztą elektroniczną lub na nośniku
zapisu elektronicznego dyrektorowi komisji okręgowej, w terminie ustalonym przez dyrektora komisji
okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany
egzamin gimnazjalny;
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2) nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony egzamin gimnazjalny, zgodnie
z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
3) powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed
terminem egzaminu gimnazjalnego;
4) powołuje, spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące przebieg
egzaminu gimnazjalnego, o których mowa w pkt. 27, w tym wyznacza przewodniczących tych
zespołów;
5) informuje uczniów o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego - przed rozpoczęciem egzaminu
gimnazjalnego;
6) nadzoruje przebieg egzaminu gimnazjalnego;
7) przedłuża czas trwania egzaminu gimnazjalnego dla uczniów, o których mowa w pkt. 8 i 12;
8) sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego albo przerwali egzamin
gimnazjalny, oraz niezwłocznie po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego przekazuje ten wykaz
dyrektorowi komisji okręgowej;
9) zabezpiecza, po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego, zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniów
i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej;
10) nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu
egzaminu gimnazjalnego.
23. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego
zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań i kartami odpowiedzi
oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego i sprawdza, czy nie zostały one
naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia
egzaminu gimnazjalnego. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez
niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały
niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego.
24. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, o których mowa w pkt. 23, zostały naruszone, lub nie zawierają
wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, przewodniczący
szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu
egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.
25. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia i trwa 120 minut, z zastrzeżeniem
pkt. 26.
26. Dla uczniów, o których mowa w pkt. 8 i 12, czas trwania egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony
nie więcej niż o 60 minut - każda część egzaminu gimnazjalnego.
27. W przypadku gdy część egzaminu gimnazjalnego ma być przeprowadzona w kilku salach, przewodniczący
szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg danej części egzaminu
gimnazjalnego w poszczególnych salach. Zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności
zapewnienie samodzielnej pracy uczniów.
28. W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym:
1) przewodniczący;
2) co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole lub
w placówce.
29. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności odpowiada za
prawidłowy przebieg egzaminu gimnazjalnego w danej sali.
30. W przypadku gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się
o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów.
31. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki.
32. W przypadku egzaminu gimnazjalnego członkami zespołu nadzorującego nie mogą być nauczyciele
przedmiotów wchodzących w zakres danej części tego egzaminu.
33. Przed rozpoczęciem danej części egzaminu gimnazjalnego przewodniczący szkolnego zespołu
egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety, zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi, oraz inne materiały
niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, nie zostały naruszone.
34. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w pkt. 33, zostały naruszone, przewodniczący szkolnego
zespołu egzaminacyjnego zawiesza daną część egzaminu gimnazjalnego i powiadamia o tym dyrektora
komisji okręgowej.
35. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w pkt. 33, nie zostały naruszone przewodniczący
szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących
oraz przedstawicieli uczniów, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy
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39.

40.
41.
42.
43.

44.

45.
46.

47.

48.

49.

zadań i karty odpowiedzi do przeprowadzenia danej części egzaminu gimnazjalnego w liczbie
odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych salach.
Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom, polecając
sprawdzenie, czy zestaw zadań i karta odpowiedzi są kompletne.
Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi
i otrzymuje nowy zestaw zadań lub nową kartę odpowiedzi.
Informację o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego
zamieszcza w protokole, o którym mowa w pkt. 63. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił braki
w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi.
Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem danej części egzaminu gimnazjalnego, wpisuje
się kod ucznia, nadany przez komisję okręgową. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart
odpowiedzi.
W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione
w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.
Do sali, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, nie można wnosić żadnych urządzeń
telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.
Każda część egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez
przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.
W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na
opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi
osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący
szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz osoby,
o których mowa w pkt. 67.
W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań
ani ich nie komentuje.
W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca
prawidłowy przebieg odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę
pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian albo
odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia i unieważnia jego odpowiednią część egzaminu
gimnazjalnego. Informację o przerwaniu i unieważnieniu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego
ucznia zamieszcza się w protokole, o którym mowa w pkt. 63.
W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez
ucznia, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia
odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia.
W przypadkach, o których mowa w pkt. 46 i 47, uczeń przystępuje ponownie do odpowiedniej części
egzaminu gimnazjalnego w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia
20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
Jeżeli w trakcie ponownej odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego:
1) stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia;
2) uczeń zakłóca prawidłowy przebieg odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sposób
utrudniający pracę pozostałym uczniom;
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego
tego ucznia i unieważnia jego odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego.

50. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez
ucznia, który ponownie przystąpił do odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, dyrektor komisji
okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia odpowiednią część egzaminu
gimnazjalnego tego ucznia.
51. W przypadkach, o których mowa w pkt. 49 i 50, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego dla danego ucznia, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, wpisuje się "0".
52. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku,
powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku.
53. Uczeń może uzyskać za każdą część egzaminu gimnazjalnego po 50 punktów.
54. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c
ust. 2 pkt 7 ustawy, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustala
komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.
55. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.
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56. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub
odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym terminie, albo przerwał egzamin gimnazjalny, przystępuje
do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym
przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym
przez dyrektora komisji okręgowej.
57. Do ucznia, o którym mowa w pkt. 56 przystępującego do egzaminu lub odpowiedniej jego części w
dodatkowym terminie stosuje się odpowiednio przepisy pkt. 49 - 51.
58. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku,
powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku,
z zastrzeżeniem pkt. 59 .
59. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu
gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na
udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu
gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami)
ucznia.
60. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest
udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym
przez dyrektora komisji okręgowej.
61. Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie
odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
62. Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem
zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w pkt. 46-52 i 56 do dnia 31 sierpnia
danego roku szkolnego.
63. Zaświadczenie, o którym mowa w pkt. 62, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom
(prawnym opiekunom).
64. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu egzaminu
gimnazjalnego. Protokół podpisują przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz
przewodniczący zespołów nadzorujących.
65. Protokół, o którym mowa w pkt. 64, przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej.
66. Dokumentację egzaminu gimnazjalnego przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy.
67. Dokumentację egzaminu gimnazjalnego przechowuje się według zasad określonych w odrębnych
przepisach.
68. Obserwatorami egzaminu gimnazjalnego mogą być:
1) delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania;
2) delegowani przedstawiciele Komisji Centralnej i komisji okręgowych;
3) delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę,
szkół wyższych i placówek doskonalenia nauczycieli.
69. Osoby, o których mowa w pkt. 68, nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego.
70. Uczeń, który jest chory, w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego może korzystać ze sprzętu medycznego
i leków koniecznych ze względu na chorobę.
71. Uczeń może, w terminie 2 dni od daty odpowiednio odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, zgłosić
zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu albo egzaminu zostały
naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.
72. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.
Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.
73. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, na
skutek zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 72, lub z urzędu, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu
z dyrektorem Komisji Centralnej, może unieważnić egzamin i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie,
jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik egzaminu. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do
wszystkich uczniów w szkole, a także w stosunku do poszczególnych uczniów.
74. W przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu gimnazjalnego z powodu zaginięcia lub
zniszczenia arkuszy egzaminacyjnych, kart odpowiedzi dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z
dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia egzamin danych uczniów i zarządza ich ponowne
przeprowadzenie.
75. Termin ponownego egzaminu, o którym mowa w pkt. 73 - 74, ustala dyrektor Komisji Centralnej.
76. Zestawy zadań dla egzaminu gimnazjalnego oraz materiały multimedialne do przeprowadzenia egzaminu są
przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione
ujawnienie.
77. W przypadku nieuprawnionego ujawnienia zestawów zadań, zbiorów zestawów zadań egzaminacyjnych,
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arkuszy egzaminacyjnych oraz materiałów multimedialnych decyzje co do dalszego przebiegu egzaminu
podejmuje dyrektor Komisji Centralnej.

Rozdział VI
§ 38.
Nauczyciele Gimnazjum
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

W Gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w oparciu o arkusz
organizacyjny, zatwierdzony przez organ prowadzący. Warunkiem zatrudnienia nauczyciela na stanowisku
pedagogicznym jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
W Gimnazjum tworzy się stanowisko wicedyrektora, jeżeli jest w nim co najmniej 12 oddziałów.
Dyrektor Gimnazjum, za zgodą organu prowadzącego Gimnazjum, może tworzyć stanowisko wicedyrektora
przy mniejszej liczbie oddziałów.
Dyrektor Gimnazjum, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska
wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
Zakres obowiązków wicedyrektora określa dyrektor Gimnazjum w zakresie czynności.
Zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi określa dyrektor Gimnazjum w przydziałach
czynności.
Obowiązkiem nauczyciela jest:
1) realizacja programów nauczania, wychowania i opieki według jego najlepszej wiedzy i woli
oraz realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy Gimnazjum;
2) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć szkolnych obowiązkowych i innych;
3) doskonalenie swoich wiadomości i umiejętności poprzez podejmowanie doskonalenia
zawodowego;
4) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie
ich potrzeb;
5) obserwowanie i analizowanie rozwoju psychofizycznego uczniów oraz udzielanie im pomocy
w przypadku występujących problemów;
6) rozwijanie i ukierunkowanie zdolności i zainteresowań uczniów oraz udzielanie im
wszechstronnej pomocy;
7) efektywne wykorzystanie czasu lekcji i pomocy dydaktycznych;
8) dbałość o pomoce dydaktyczne, sprzęt i pomieszczenia szkolne;
9) poinformowanie ucznia na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej o
przewidywanych dla niego ocenach semestralnych (końcoworocznych). O przewidywanej
ocenie niedostatecznej nauczyciel przedmiotu obowiązany jest powiadomić ucznia ustnie, a
jego rodziców w formie pisemnej na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej;
10) ocena pracy własnej w oparciu o opinię uczniów i rodziców;
11) opracowanie sprawozdania z realizacji zadań i przydzielonych obowiązków, przedstawienie
wniosków do dalszej pracy;
12) wykonywać inne zadania przydzielone przez dyrektora gimnazjum.
Nauczyciele mają prawo do:
1) poszanowania swojej godności osobistej ze strony uczniów, rodziców i innych pracowników
Gimnazjum. W przypadku naruszenia tego prawa nauczyciel może odwołać się do dyrektora
Gimnazjum;
2) propagowania wartości zgodnych ze swoimi przekonaniami i
niesprzecznych
z celami wychowawczymi szkoły.

9. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za:
1) poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych im uczniów;
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2) bezpieczeństwo powierzonych opiece uczniów w Gimnazjum i na zajęciach organizowanych przez
Gimnazjum oraz za skutki wypadków wynikających z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w
tym zakresie.
10. Praca nauczyciela powinna cechować się bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów, podmiotowym
i sprawiedliwym ich traktowaniem, indywidualnym podejściem do spraw każdego ucznia.
11.Nauczyciel ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzyskiwanych od wychowawców, rodziców,
pedagoga, Dyrektora Gimnazjum lub z innych źródeł - dotyczących spraw osobistych i rodzinnych ucznia oraz
osiąganych wynikach nauczania.
12. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Pedagogicznej dyrektor Gimnazjum informuje pracowników o
istotnych sprawach szkolnych w formie pisemnych zarządzeń, wykładając je do wglądu w pokoju
nauczycielskim bądź w razie potrzeby w innych miejscach. Wszyscy pracownicy Gimnazjum zobowiązani
są do systematycznego zapoznawania się z zarządzeniami dyrektora Gimnazjum oraz do terminowego
wykonywania zawartych w nich poleceń.

§ 39.
Nauczyciele wychowawcy
1.
2.

Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca
opiekował się danym oddziałem w całym cyklu kształcenia.
3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich
potrzeb oraz warunków środowiskowych Gimnazjum.
§ 40.
Pedagog szkolny
1.

Opiekę pedagogiczną nad uczniami sprawuje pedagog szkolny, do obowiązków którego należy w
szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń
szkolnych;
2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami,
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,
rodziców i nauczycieli;
4) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z Programu Wychowawczego
i Profilaktyki Gimnazjum w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;
5) wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z Programu
Wychowawczego Gimnazjum;
6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców
i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu;
7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej;
8) informowanie dyrektora Gimnazjum o nierealizowaniu obowiązku szkolnego przez uczniów;
9) rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów;
10) współdziałanie z instytucjami pomocy rodzinie.
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Rozdział VII
§ 41.
Rekrutacja uczniów do Gimnazjum w Świerzawie
1. Zapisu dziecka do klasy I Gimnazjum dokonuje się w okresie od 1 marca każdego roku szkolnego.
2. Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmuje się:
1) z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum;
2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych
poza obwodem Gimnazjum, w przypadku, gdy Gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.
3. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum jest większa niż liczba
wolnych miejsc, którymi dysponuje Gimnazjum, kandydaci muszą uzyskać:
1) min. dobre oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z przedmiotów: j. polski, język
obcy, matematyka;
2) min. 30 punktów za wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w klasie szóstej.
4. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości
lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego),
przyjmowani są do Gimnazjum niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. 2.
5. Składanie kopii świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu po szóstej klasie
obowiązuje do końca czerwca.
6. Uczeń posiadający świadectwo ukończenia klasy I lub II może być przyjęty do klasy programowo wyższej.

§ 42.
Obowiązek szkolny
1.
2.
3.

4.
5.

Obowiązek szkolny trwa do ukończenia Gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
Uczeń, który ukończył 18 rok życia może kontynuować naukę .
Kontrolę nad spełnianiem przez uczniów obowiązku szkolnego sprawuje dyrektor Gimnazjum, prowadząc
księgę ewidencji dzieci.
Obowiązek szkolny może być spełniany poza szkołą. Zezwolenia w stosunku do uczniów swojego obwodu
udziela dyrektor Gimnazjum na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. Uczeń spełniający
obowiązek w tej formie otrzymuje świadectwo ukończenia Gimnazjum na podstawie egzaminu
klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez szkołę.
Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji.
Uczeń Gimnazjum może otrzymać zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki. Tryb uzyskiwania
zezwolenia określają odrębne przepisy.
§ 43.
Prawa ucznia

Uczeń ma prawo do:
1) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, w
tym z wymogami stosowanego w szkole systemu oceniania;
2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Gimnazjum zapewniających bezpieczeństwo,
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)

życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;
przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu
wszystkich możliwości Gimnazjum;
przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi Gimnazjum i innym nauczycielom swoich
problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień;
poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,
zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych w zaufaniu;
wyrażania opinii dotyczących życia Gimnazjum; nie może to jednak uwłaczać niczyjej
godności osobistej;
organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z
własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem
Gimnazjum;
uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych; udokumentowana
pozaszkolna działalność ucznia jest oceniana na równi z działalnością szkolną;
reprezentowania Gimnazjum w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach,
zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami;
do korzystania z pomieszczeń i terenów szkolnych - tylko w obecności nauczyciela lub
rodziców, którzy zadeklarują taką formę pomocy szkole.

§ 44.

Obowiązki ucznia
Uczeń ma obowiązek:
1) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Gimnazjum;
2) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;
3) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, innych
pracowników szkoły;
4) wykonywania poleceń wydawanych przez nauczycieli, pracowników administracji i obsługi;
5) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów - uczniom zabrania się
palenia tytoniu, picia alkoholu, używania i dystrybucji narkotyków i innych środków
odurzających zarówno w Gimnazjum jak i poza nim; za powyższe przekroczenia stosuje się w
Gimnazjum procedury wychowawcze;
6) troszczenia się o mienie Gimnazjum i jego estetyczny wygląd, starania się
o utrzymanie czystości i porządku na terenie Gimnazjum; uczeń ma obowiązek przynoszenia
obuwia zmiennego na zajęcia wychowania fizycznego (wyłącznie miękkiego, tekstylnego o
białej podeszwie); uczniom zabrania się pozostawiania w szatni przedmiotów wartościowych i
pieniędzy;
7) zaznaczenia w widoczny sposób (podpisanie, wyszycie inicjałów itp.) wierzchnich okryć i
obuwia pozostawianych w szatni;
8) opuszczania sal lekcyjnych podczas przerw;
9) podczas korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych uczniowie zobowiązani są do
przestrzegania regulaminów znajdujących się w pracowniach oraz instrukcji obsługi urządzeń.

§ 45.

Zasady noszenia stroju szkolnego

1.

Ucznia obowiązuje noszenie stroju galowego podczas: egzaminu gimnazjalnego, rozpoczęcia i
zakończenia roku szkolnego, udziału w pozaszkolnych konkursach przedmiotowych, szkolnych
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2.

3.

konkursach przedmiotowych jeżeli tak stanowi regulamin konkursu oraz w zapowiedzianych
uroczystościach szkolnych.
Na strój galowy składa się dla dziewcząt – biała bluzka z czarną lub granatową spódnicą lub spodniami
albo ciemna garsonka; chłopców biała koszula z czarnymi lub ciemnymi spodniami albo ciemny
garnitur.
W szkole obowiązuje noszenie schludnego, czystego stroju.

§ 46.

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Uczniowie przynoszą telefony komórkowe i sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność.
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ten sprzęt.
Uczeń w czasie zajęć lekcyjnych, świetlicowych, bibliotecznych, na imprezach, konkursach,
zawodach, egzaminie gimnazjalnym nie może korzystać z telefonu komórkowego lub innego
urządzenia elektronicznego.
Uczniowie nie mogą filmować, fotografować pracowników szkoły i uczniów bez ich wiedzy i
zgody.
Uczniowie nie mogą nagrywać zajęć lekcyjnych bez zgody nauczyciela.
W przypadku, gdy uczeń korzysta z telefonu komórkowego w sytuacjach wyżej
wymienionych, nauczyciel ma obowiązek odebrać uczniowi telefon, sprzęt i przekazać go do
sekretariatu.
Odbioru z sekretariatu zabranego sprzętu, telefonu ucznia, dokonuje jego rodzic lub opiekun.
Jeżeli sytuacja zabrania telefonu powtarza się po raz trzeci, uczeń ma zakaz przynoszenia
telefonu do szkoły. W wyjątkowych sytuacjach losowych stwarza się możliwość skorzystania
z telefonu uczniowi w sekretariacie szkolnym.
§ 47.

Usprawiedliwianie nieobecności i zwolnienia z zajęć szkolnych
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Ucznia z lekcji może zwolnić rodzic/opiekun prawny osobiście w sekretariacie szkoły lub u pedagoga.
Uczniowie nie są zwalniani z zajęć szkolnych przez telefon.
Uczeń może być zwolniony z zajęć szkolnych przez innego nauczyciela, za zgodą rodziców
(opiekunów prawnych), w przypadku udziału w konkursach, zawodach sportowych, wycieczkach
szkolnych. Nauczyciel zwalniający ucznia odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym.
Usprawiedliwień z zajęć lekcyjnych za dni nieobecne dokonuje rodzic (opiekun prawny) pisemnie w
„Indywidualnym zeszycie korespondencji ucznia” w terminie 7 dni po ostatnim dniu nieobecności w
szkole.
W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych trwających dłużej niż 5 dni rodzice
powiadamiają wychowawcę klasy osobiście lub telefonicznie.
Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego wyłącznie na pisemną prośbę
rodzica/opiekuna lub zgodnie z informacją zawartą na zwolnieniu od lekarza. Zwolnienia muszą się
znajdować w „ Indywidualnym zeszycie korespondencji ucznia” (informacje od lekarza należy wkleić
do „ Indywidualnego zeszytu korespondencji ucznia”).

Nagrody i kary
§ 48.
Uczeń może być nagradzany za:
1)
2)
3)
4)

rzetelną naukę i wzorowe zachowanie;
wybitne osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze;
pracę na rzecz Gimnazjum i środowiska;
dzielność i odwagę;
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5) najwyższą frekwencję w danym roku szkolnym;
6) za udział w konkursach szkolnych.
§ 49.

Nagrody dla uczniów:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

pochwała wychowawcy w obecności klasy;
pochwała nauczyciela z wpisem do dziennika klasowego;
pochwała dyrektora Gimnazjum w obecności społeczności szkolnej;
pisemna pochwała dla ucznia od dyrektora, wychowawcy, opiekuna organizacji uczniowskiej;
nagrody rzeczowe;
listy gratulacyjne dla rodziców;
przyznanie tytułu „Najlepszy absolwent Gimnazjum w Świerzawie”;
przyznanie tytułu „Najlepszy uczeń Gimnazjum w Świerzawie”;
wycieczka nagrodowa.
§ 50.

1. Uczeń może być ukarany:
1) ustnym upomnieniem wychowawcy, nauczyciela, dyrektora;
2) naganą wychowawcy z wpisem do dziennika i powiadomieniem rodziców lub prawnych
opiekunów ucznia;
3) naganą dyrektora Gimnazjum, na wniosek wychowawcy. O udzielonej naganie dyrektora
Gimnazjum wychowawca informuje na piśmie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia;
4) zawieszeniem prawa do reprezentowania Gimnazjum w konkursach i zawodach sportowych;
5) zakazem udziału w konkursach, zawodach sportowych, imprezach i wycieczkach szkolnych;
6) przeniesieniem do równoległej klasy - wnioskuje wychowawca klasy lub pedagog szkolny przenosi ucznia dyrektor szkoły;
7) po wyczerpaniu wszystkich powyższych możliwości oddziaływań wychowawczych uczeń, na
wniosek dyrektora Gimnazjum, może być przeniesiony przez Dolnośląskiego Kuratora
Oświaty we Wrocławiu do innej szkoły.
2.

Od udzielonych kar uczniowi jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje odwołanie w terminie do 7
dni od dnia jej przyjęcia do wiadomości.

§ 51.
Przeniesienie ucznia następuje, jeżeli uczeń:
1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi, pracownika Gimnazjum;
2) notorycznie wchodzi w kolizję z prawem;
3) demoralizuje innych uczniów;
4) rażąco narusza postanowienia Statutu Gimnazjum.

§ 52.

1. Uczeń, który ukończył 15 rok życia i nie rokuje ukończenia Gimnazjum, może być skierowany do Gimnazjum
przysposabiającego do zawodu.

Strona 29 z 31

Gimnazjum w Świerzawie
2. Dyrektor Gimnazjum po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, na podstawie opinii Rady
Pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) kieruje ucznia do Gimnazjum przysposabiającego do
zawodu, uwzględniając opinię wydaną przez lekarza oraz opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub
innej poradni specjalistycznej.
§ 53.
Formy opieki i pomocy uczniom
1. Wychowawca wraz z pedagogiem i nauczycielami uczącymi ucznia, któremu z przyczyn rozwojowych,
rodzinnych lub losowych potrzebne jest wsparcie, ustala zakres pomocy.
2. Uczeń może uzyskać pomoc socjalną w następującej formie:
1)
2)
3)
4)

doraźnej pomocy materialnej;
stypendium za wyniki w nauce;
bezpłatnego dożywiania;
wypożyczenia podręczników z biblioteki szkolnej.

3. Świadczenia przyznaje
w budżecie Gimnazjum.

się

w

ramach

środków

finansowych

przeznaczonych

na

ten

cel

§ 54.
Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
1.

Gimnazjum
współpracuje
z
Powiatowym
Ośrodkiem
i Poradnictwa Psychologiczno –Pedagogicznego w Złotoryi w zakresie:

Doskonalenia

Nauczycieli

1) wspomagania wszechstronnego rozwoju uczniów, efektywności uczenia się, nabywania i
rozwijania umiejętności rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z
zakresu komunikacji społecznej;
2) profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży, udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej młodzieży z grupy ryzyka;
3) terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych;
4) wspomagania wychowawczej funkcji rodziny;
5) pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, planowania kariery zawodowej;
6) prowadzenia edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;
7) pomocy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości psychoedukacyjnych
uczniów.
2.

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w Gimnazjum może być organizowana w formie:
1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz
innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
3) zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów;
4) porad dla uczniów;
5) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

3.

Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi, zajęciami
psychoedukacyjnymi wymaga zgody rodziców.
4. O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, specjalistycznymi decyduje dyrektor
Gimnazjum.
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Rozdział VIII
Przepisy końcowe
§ 55.
Gimnazjum używa pieczęci:
1.adresowej o treści: Gimnazjum w Świerzawie, 59-540 Świerzawa, ul. Reymonta 22 tel/fax 0757 135379, mail:gimnazjums@wp.pl, NIP:694-16-08-530, REGON:390724431.
2.okrągłej dużej i małej o treści: Gimnazjum w Świerzawie.
§ 56.
1.Projekt nowelizacji niniejszego Statutu opracowuje, z własnej inicjatywy lub na skutek wniosku złożonego
przez organy szkoły.
2.W celu opracowania projektów nowych zapisów w Statucie Rada Pedagogiczna może powołać komisję.
§ 57.
1. Wnioski zawierające propozycje wniesienia zmian do niniejszego Statutu mogą składać do Rady
Pedagogicznej: Dyrektor Gimnazjum, Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców oraz w wyniku przeprowadzonej
wizytacji Dolnośląski Kurator Oświaty lub Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa.
2.O sposobie załatwienia lub przyczynach odrzucenia wniosku Rada Pedagogiczna powiadamia wnioskodawcę
w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.
§ 58.
1. Po uchwaleniu przez Radę Pedagogiczną trzech kolejnych nowelizacji Statutu, Dyrektor Gimnazjum ogłasza
w ciągu 14 dni od daty wejścia ostatniej z nich, tekst jednolity Statutu Gimnazjum.
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