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ROZDZIAŁ 1
PODSTAWOWE INFORMACJE O ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
W KRASNEM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W KRASNEM
§ 1.
Zespół Szkolny-Przedszkolny w Krasnem Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krasnem działa na mocy
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256., poz. 2572 z
późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
§ 2.
1. Placówka nosi nazwę: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Krasnem.
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krasnem jest szkołą
publiczną.
3. Siedziba Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krasnem
mieści się w budynku nr 743 B w Krasnem, 36-007 Krasne.
4. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Krasne.
5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kurator Oświaty w Rzeszowie.
6. Nauka w szkole trwa 3 lata.
7. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku
życia.
8. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę.
9. Do obwodu Gimnazjum należą sołectwa: Krasne.
§ 3.
1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania koordynuje i realizuje politykę oświatową
państwa.
2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania inicjuje, koordynuje i nadzoruje organizację
ogólnopolskich olimpiad i turniejów dla uczniów.
3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa w drodze rozporządzenia:
1) ramowe plany nauczania, w tym wymiar godzin do dyspozycji Dyrektor Zespołu, a także
wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych;
2) podstawy programowe kształcenia ogólnego w gimnazjum, a także zadania wychowawcze
gimnazjum;
3) sposób prowadzenia przez szkołę dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaje tej dokumentacji;
4) warunki prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej;
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5) organizację roku szkolnego, uwzględniającą w szczególności terminy rozpoczynania i kończenia
zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych i ferii szkolnych;
6) organizację oraz sposób przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad;
7) zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
8) warunki i sposób organizowania przez szkołę krajoznawstwa i turystyki.

ROZDZIAŁ 2
CELE I ZADANIA GIMNAZJUM
§ 4.
1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z:
1) Ustawy o systemie oświaty;
2) Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej i Sportu;
3) Wytycznych Kuratora Oświaty w Rzeszowie;
4) Wytycznych organu prowadzącego;
5) Uchwał Rady Pedagogicznej;
6) Programu wychowawczego;
7) Programu profilaktyki;
8) Wniosków Rady Rodziców.
Cele Gimnazjum
§ 5.
1. Gimnazjum dąży do zapewnienia równości szans wszystkim uczniom.
2. Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.
3. Realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego.
4. Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
5. Zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.
6. Realizuje ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstawy programowe.
7. Celem edukacji w Gimnazjum jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na
harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i
wychowania. Gimnazjum w szczególności zapewnia uczniom:
1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem;
2) wprowadzanie ucznia w świat nauki poprzez poznawanie języka, pojęć, twierdzeń i metod
właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych;
3) rozwijanie zdolności dostrzegania związków i zależności, myślenia analitycznego i
syntetycznego, traktowania wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do
lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
4) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej;
5) wprowadzanie uczniów w świat kultury i sztuki;
6) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów;
7) rozwijanie umiejętności społecznych uczniów przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we
współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej;
5

8) kształtowanie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i
piękna oraz samodzielności w dążeniu do osiągnięcia tych wartości;
9) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną;
10) wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego;
11) warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za
siebie i najbliższe otoczenie;
12) warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz środowiska szkolnego, lokalnego i
innych uczniów;
13) pomoc uczniom w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji;
14) przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym.
8. Szkoła dąży do zapewnienia warunków najwyższej jakości procesu kształcenia i wychowania.
9. Szkoła dąży do zapewnienia ciągłego rozwoju zawodowego nauczyciela.
10. Szkoła umożliwia uzyskanie świadectw państwowych.
Zadania Gimnazjum
§ 6.
1. Do zadań Gimnazjum należą:
1) realizacja prawa każdego ucznia do kształcenia oraz prawa uczniów do wychowania i opieki,
odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;
2) wspomaganie wychowawczej roli rodziny;
3) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a
także stworzenie możliwości korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy
dydaktycznej;
4) możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną
społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami
rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;
5) opieka nad uczniami ze znacznymi lub sprzężonymi dysfunkcjami poprzez umożliwienie
realizowania indywidualnych form i programów nauczania;
6) tworzenie warunków do opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwienie
realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym
czasie;
7) utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
8) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród uczniów oraz kształtowanie właściwych postaw
wobec problemów ochrony środowiska;
9) udzielanie pomocy uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
10) dostosowanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy;
11) budowanie obrazu własnej osobowości ucznia i nauczyciela w oparciu o rzetelną samoocenę;
12) wychowanie w demokracji i przygotowanie do aktywnego udziału w życiu społecznym oraz
działania w zgodzie ze społecznymi regułami życia;
13) tworzenie wewnątrzszkolnego systemu zapewnienia jakości;
14) dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej.
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ROZDZIAŁ 3
SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ GIMNAZJUM
§ 7.
1. Szczegółowe zadania Gimnazjum i sposób ich realizacji określa program Gimnazjum zawarty w
podstawowych dokumentach wewnątrzszkolnych, które tworzą:
1) Statut Gimnazjum;
2) Program rozwoju szkoły;
3) Arkusz organizacyjny szkoły;
4) Plan nauczania;
5) Tygodniowy rozkład zajęć;
6) Szkolne zestawy programów nauczania;
7) Program wychowawczy Zespołu;
8) Program profilaktyki Zespołu;
9) (uchylony);
10) Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;
11) Plan nadzoru pedagogicznego;
12) Regulamin Rady Pedagogicznej;
13) Regulamin Rady Rodziców;
14) Regulamin Samorządu Uczniowskiego;
15) Instrukcja wewnętrznego obiegu dokumentów.
Program rozwoju szkoły
§ 8.
1. Program rozwoju szkoły jest opisem działań prowadzących do osiągnięcia celów rozwojowych
szkoły. Przewiduje ciąg zmian w warunkach, w jakich odbywać się będą podstawowe procesy
szkolne: kształcenie, wychowanie, opieka nad uczniem oraz współpraca szkoły ze środowiskiem.
Nakierowany jest na systematyczne doskonalenie warunków, jakie szkoła będzie stwarzać na rzecz
rozwoju ucznia.
2. Program rozwoju szkoły tworzy się na okres 3 lat.
3. Program rozwoju szkoły zawiera:
1) wizję szkoły;
2) sprecyzowane obszary i kierunki rozwojowe szkoły;
3) opis poszczególnych etapów działania – określenie ich kolejności oraz terminów realizacji;
4) imienną odpowiedzialność za nadzorowanie poszczególnych celów rozwoju;
5) uwagi o problemach realizacyjnych;
6) określenie przewidywalnego terminu, w którym programowy rozwój osiągnie najbardziej
pożądany stan.
4. Program rozwoju szkoły zatwierdza Rada Pedagogiczna na pierwszym posiedzeniu w danym roku
szkolnym, w którym program zostaje przedstawiony.
Arkusz organizacyjny
§ 9.
1. Arkusz organizacyjny szkoły określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w
danym roku szkolnym z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.
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2. Arkusz organizacyjny szkoły jest decyzją dotyczącą struktury organizacyjnej Zespołu, struktury
programowo – pedagogicznej oraz obsady osobowej wszystkich głównych i całorocznych działań
Zespołu. Zawiera dodatkowo dane dotyczące dzieci w wieku obowiązku szkolnego, mieszkających
w obwodzie szkolnym z uwzględnieniem struktury ich wieku oraz struktury osiedleńczej obwodu.
Plan nauczania
§ 10.
1. Plan nauczania opracowuje się na trzyletni cykl kształcenia.
2. Dyrektor Zespołu ustala szkolny plan nauczania na podstawie ramowego planu nauczania.
3. Ramowy plan nauczania określa minimalny wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym
przeznaczonych na realizację:
1) poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
2) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych
klas oraz zajęć z wychowawcą;
3) minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych na danym
etapie edukacyjnym;
4) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych na danym
etapie edukacyjnym;
5) wymiar godzin do dyspozycji Dyrektora Zespołu przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin
wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia realizujące potrzeby i
zainteresowania uczniów.
4. W szkolnym planie nauczania uwzględnia się również wymiar godzin:
1) zajęć religii lub etyki;
2) zajęć wychowania do życia w rodzinie.
5. Dyrektor Zespołu odpowiada, aby łączne sumy godzin z danego przedmiotu były nie mniejsze niż
określone w ramowym planie nauczania.
6. Dodatkowe zajęcia edukacyjne Dyrektor Zespołu może wprowadzić do szkolnego planu nauczania
po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Gimnazjum i Rady Rodziców Gimnazjum. W
przypadku wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych udział uczniów w tych zajęciach jest
obowiązkowy.
7. Za zgodą organu prowadzącego Zespół plan nauczania może być zwiększony ponad ramowy plan
nauczania gimnazjum.
8. Plan nauczania podlega monitorowaniu i ocenie jego rezultatów.
9. Oceny realizacji planu nauczania dokonuje Rada Pedagogiczna. Ocenę poszczególnych etapów
realizacji planu nauczania Rada Pedagogiczna dokonuje raz w roku na plenarnym posiedzeniu Rady
kończącym dany rok szkolny.
10. Dyrektor Zespołu ma obowiązek informowania Rady Rodziców o realizacji planu nauczania na
poszczególnych jego etapach, nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.
11. W szczególnych przypadkach w planach nauczania mogą być dokonywane niewielkie zmiany w
taki sposób, by umożliwiały osiąganie standardów końcowych na danym etapie kształcenia.
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12. Zmiany w szkolnym planie nauczania mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej,
Rady Rodziców, Dyrektora Zespołu, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego
nadzór pedagogiczny.
13. Zmian w planie nauczania nie można dokonywać w trakcie semestru danego roku szkolnego.
14. Wprowadzenie zmian w planie nauczania w trakcie jego realizacji wymaga pozytywnej opinii Rady
Pedagogicznej.
15. Każdorazowe zmiany w szkolnym planie nauczania podlegają zatwierdzeniu przez organ
prowadzący szkołę.
Tygodniowy rozkład zajęć
§ 11.
1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Dyrektor Zespołu ustala tygodniowy
rozkład zajęć.
2. Ramowy plan nauczania określa tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych: obowiązkowych
zajęć edukacyjnych o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, zajęć z religii lub etyki oraz
godzin do dyspozycji Dyrektora Zespołu.
3. Tygodniowy rozkład zajęć ustala się z uwzględnieniem ochrony zdrowia i higieny pracy uczniów i
nauczycieli.
4. Tygodniowy rozkład zajęć Dyrektor Zespołu ustala przed rozpoczęciem roku szkolnego.
5. Tygodniowy rozkład zajęć zatwierdza Rada Pedagogiczna.
6. Dyrektor Zespołu może dokonywać zmian w tygodniowym rozkładzie zajęć w trakcie trwania roku
szkolnego w przypadkach uzasadnionych, związanych z niezbędnymi zmianami organizacyjnymi
szkoły.
Programy nauczania
§ 12.
1. Szkolny zestaw programów nauczania obejmuje programy poszczególnych zajęć edukacyjnych.
2. Szkolny zestaw programów nauczania tworzy się w oparciu o:
1) podstawy programowe;
2) cele szkoły i procedury ich osiągania;
3) wymagania edukacyjne z uwzględnieniem warunków dotyczących bazy materialnej szkoły,
potencjału kadry pedagogicznej oraz możliwości zespołu klasowego.
3. Nową podstawę programową stosuje się począwszy od roku szkolnego 2009 / 2010. W pozostałych
klasach stosuje się dotychczasowe plany nauczania. Nowa podstawa programowa będzie wdrażana
sukcesywnie.
4. Począwszy od roku szkolnego 2009/2010 obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi jest nauczanie
drugiego języka obcego.
5. Od 2009/2010 roku wprowadza się edukację dla bezpieczeństwa.
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6. Nowe obowiązkowe uzupełniające zajęcia edukacyjne to zajęcia artystyczne i zajęcia techniczne.
7. Począwszy od roku szkolnego 2010/2011 zgodnie z nową podstawą programową uczniowie
przeprowadzają zespołowy projekt edukacyjny. Szczegółowe warunki realizacji projektu
edukacyjnego zawarte są w WSO.
8. Program nauczania dopuszcza do użytku Dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej.
Podręczniki szkolne
§ 13.
1. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:
1) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego;
2) bez zastosowania podręcznika lub materiałów.
2. Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w Gimnazjum przedstawia
Dyrektorowi Zespołu propozycję:
1) jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych;
2) materiałów ćwiczeniowych.
3. Zespoły nauczycieli mogą przedstawić Dyrektorowi Zespołu propozycję więcej niż jednego
podręcznika lub materiału edukacyjnego:
1) do danego języka obcego nowożytnego w danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy nauczania
języków obcych nowożytnych;
2) w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym;
3) w przypadku uczniów objętych kształceniem w zakresie niezbędnym do podtrzymywania
poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.
4. Zespoły nauczycieli przy wyborze podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym, uwzględniają
potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne tych uczniów.
5. Dyrektor Zespołu na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku
porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub
materiałów edukacyjnych, ustala:
1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach
danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne;
2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.
6. Dyrektor Zespołu na wniosek zespołu nauczycieli może:
1) dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zmiany materiałów
ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika, materiału edukacyjnego
lub materiału ćwiczeniowego;
2) uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały ćwiczeniowe.
6a. Dyrektor Zespołu ma możliwość zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauki
danego języka obcego nowożytnego dla uczniów danych klas, które są dostosowane do ich stopnia
zaawansowania znajomości tego języka, w przypadku, gdy w kolejnym roku lub latach szkolnych
zaistnieje problem z niedopasowaniem części zakupionych już dla danej klasy podręczników lub
materiałów edukacyjnych do tego języka.

10

7. Dyrektor Zespołu corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów
edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym.
8. Od roku szkolnego 2015/2016 uczniowie klas pierwszych mają prawo do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do
obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Od roku szkolnego 2016/2017
uczniowie klas pierwszych i drugich; a od roku szkolnego 2017/2018 uczniowie wszystkich klas.
8a. Od roku szkolnego 2016/2017 udzielana jest pomoc w formie dofinansowania zakupu
podręczników do kształcenia ogólnego uczniom:
1) słabowidzącym;
2) niesłyszącym;
3) słabosłyszącym;
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7
– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
8b. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z
niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klasy III Gimnazjum, dofinansowanie obejmuje
również zakup materiałów edukacyjnych.
9. Wyposażenie Gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe jest
zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu
terytorialnego prowadzące te szkoły.
10. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i
inne materiały biblioteczne.
11. Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych,
materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z
gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje Dyrektor Zespołu.
12. Gimnazjum zapewnia bezpłatny dostęp poprzez:
1) wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać
papierową;
2) zapewnienie uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać
elektroniczną;
3) przekazywanie uczniom materiałów ćwiczeniowych bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.
13. Warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa Dyrektor
Zespołu, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych
podręczników lub materiałów.
14. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego
Gimnazjum może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału
edukacyjnego.
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Program wychowawczy
§ 14.
1. Program wychowawczy opisuje zadania wychowawcze szkoły oraz działania prowadzące do ich
realizacji z uwzględnieniem potrzeb wychowanków.
2. Program wychowawczy tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i
programem profilaktyki i ma na celu wszechstronny rozwój wychowanka w wymiarze
emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, edukacyjnym i zdrowotnym.
3. Program wychowawczy opracowuje się w oparciu o przyjęte i opisane cele wychowawcze w
odniesieniu do uczniów. Określa system wartości, postaw i standardów zachowania, jakie będzie
uznawał uczeń i absolwent szkoły. Szkoła jako środowisko wychowawcze wspomaga
wychowanków we wszechstronnym rozwoju, kształtuje postawy, określa system wartości,
zapobiega zagrożeniom i wspiera uczniów w trudnych sytuacjach.
4. Program wychowawczy zawiera opis kolejnych, kluczowych sytuacji wychowawczych i celowych
działań, jakie staną się udziałem każdego wychowanka uczestniczącego w procesie edukacyjnym
przez cały etap kształcenia.
5. Program wychowawczy stanowi odrębny dokument.
6. Program wychowawczy jest aktualizowany każdego roku przed rozpoczęciem zajęć szkolnych.
7. Ocena realizacji programu wychowania przedstawiana jest Radzie Pedagogicznej na posiedzeniu
Rady podsumowującym dane półrocze szkolne.
Program profilaktyki
§ 15.
1. Program profilaktyki dostosowany jest do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego
środowiska i opisuje w sposób właściwy wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym
skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
2. Program profilaktyki tworzy spójną całość z zestawem programów nauczania i programem
wychowawczym.
3. Przygotowanie i realizacja programu profilaktyki jest zadaniem zarówno całej Rady, jak i każdego
nauczyciela.
4. Program profilaktyki zawiera treści i opis kolejnych działań, które mają charakter profilaktyczny;
założenia i metody pracy, cele działań, wykaz tematów spotkań oraz terminy działań.
5. Program profilaktyki stanowi odrębny dokument.
6. Program profilaktyki jest aktualizowany każdego roku przed rozpoczęciem zajęć szkolnych.
Wewnątrzszkolny system oceniania
§ 16.
Wewnątrzszkolny system oceniania określa warunki i sposób oceniania uczniów (§ 64. - § 109.).

12

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli
§ 17.
1. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli ma na celu udoskonalenie pracy Zespołu, podniesienie
poziomu nauczania i kwalifikacji nauczycieli, dążenie do poprawy relacji międzyludzkich i rozwoju
współpracy w gronie Rady Pedagogicznej, wprowadzenie zmian i ulepszeń w pracy Zespołu.
2. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli musi być oparte na diagnozie potrzeb w tym zakresie,
planowaniu ogólnym działań prowadzących do osiągnięcia zamierzonych celów i planowaniu
szczegółowym etapów doskonalenia oraz ewaluacji.
3. W ramach WDN członkowie Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć w następujących formach
szkolenia: samokształceniowe posiedzenia Rady Pedagogicznej, samokształceniowe posiedzenia
zespołów nauczycielskich, warsztaty Rady, konferencje metodyczne, seminaria, lekcje otwarte,
kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe, prace opiekunów stażu, prace zespołów
przedmiotowych, prelekcje przygotowane przez nauczycieli, spotkania ze specjalistami, szkolenia
wyjazdowe (kilkudniowe).
4. Decyzje w sprawach doboru szkoleń całej Rady Pedagogicznej podejmuje Dyrektor Zespołu po
konsultacji z radą pedagogiczną.
5. Członkowie Rady Pedagogicznej mogą zgłosić własne propozycje do planu wewnątrzszkolnego
doskonalenia nauczycieli.
6. Załącznikami planu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli są harmonogramy zawierające
opis szczegółowych działań zaplanowane na 3 lata.
7. Sprawozdanie z realizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli przedstawia Dyrektor
Zespołu na plenarnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującym dany rok szkolny.
Nadzór pedagogiczny
§ 18.
1. Nadrzędnym celem nadzoru pedagogicznego jest doskonalenie systemu oświaty, a w szczególności
jakościowy rozwój Zespołu z ukierunkowaniem na rozwój ucznia i rozwój zawodowy nauczyciela.
2. Nadzór pedagogiczny polega na:
1) obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz
efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności
statutowej Gimnazjum;
2) ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej
działalności statutowej Gimnazjum;
3) udzielaniu pomocy szkole, a także nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych;
4) inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.
3. Nadzorowi podlega w szczególności:
1) zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami;
2) realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania;
3) przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania
egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego;
4) przestrzeganie statutu Gimnazjum;
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5) przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach;
6) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
7) prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz pozyskanymi
przez szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem;
4. Nauczyciele wykonujący czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego mają prawo:
1) wstępu do szkoły;
2) wglądu do prowadzonej przez szkołę dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania,
wychowania i opieki oraz organizacji pracy;
3) udziału w posiedzeniu Rady Pedagogicznej, po uprzednim powiadomieniu Dyrektora Zespołu;
4) wstępu w charakterze obserwatora na zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i inne
zajęcia organizowane przez szkołę;
5) przeprowadzania badań służących ocenie efektywności działalności dydaktycznej,
wychowawczej oraz opiekuńczej Gimnazjum.
5. Nadzór pedagogiczny jest realizowany poprzez:
1) mierzenie jakości pracy szkół, polegające na zorganizowanym i systematycznym analizowaniu i
ocenianiu stopnia spełniania przez szkołę wymagań wynikających z jej zadań, z uwzględnieniem
opinii uczniów, rodziców i nauczycieli;
2) wspomaganie nauczycieli w wypełnianiu przez szkołę wymagań w zakresie jakości pracy
szkoły.
§ 19.
1. Do zadań Dyrektora Zespołu w zakresie nadzoru pedagogicznego należą:
1) inspirowanie i wspomaganie nauczycieli w wypełnianiu przez nich zadań związanych z
realizacją programów edukacyjnych;
2) planowanie mierzenia jakości pracy Gimnazjum;
3) mierzenie jakości pracy Gimnazjum w zaplanowanym zakresie;
4) monitorowanie jakości pracy szkoły – sporządzanie raportu dotyczącego jakości pracy szkoły;
5) ewaluowanie;
6) dokumentowanie sprawowania nadzoru pedagogicznego;
7) kontrola i doskonalenie funkcjonowania wewnętrznego nadzoru pedagogicznego;
8) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli, rozpoznanie ich możliwości, wiedzy i umiejętności;
9) opracowywanie programu rozwoju szkoły bazującego na analizie efektów przeprowadzanych
pomiarów jakości pracy szkoły;
10) dbanie o właściwą atmosferę w pracy szkoły, wspomaganie nauczycieli w ramach ich zadań
poprzez organizowanie szkoleń i narad;
11) motywowanie do doskonalenia zawodowego.
2. Formami i metodami realizowania wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są:
1) hospitacje zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2) kontrola i analiza dokumentacji;
3) badanie wyników dydaktycznych;
4) gromadzenie i analizowanie innych informacji.
3. Mierzenie jakości pracy Gimnazjum prowadzi Dyrektor Zespołu.
4. Po przeprowadzeniu mierzenia jakości pracy szkoły w wybranej dziedzinie Dyrektor Zespołu
dokonuje ilościowej i jakościowej analizy wyników mierzenia i opracowuje raport oraz przedstawia
go Radzie Pedagogicznej na posiedzeniu Rady. Z raportem zapoznaje również Radę Rodziców na
posiedzeniu Rady Rodziców.
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5. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może przetwarzać dane osobowe pracowników i uczniów
Zespołu w zakresie niezbędnym do wykonania nadzoru pedagogicznego.
Regulamin Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Krasnem
§ 20.
1. Regulamin Rady Pedagogicznej Gimnazjum określa jej:
1) kompetencje;
2) zadania;
3) sposób podejmowania uchwał;
4) strukturę;
5) procedurę przygotowywania i uchwalania decyzji i stanowisk;
6) ramowy plan posiedzeń plenarnych;
7) ramowy porządek obrad i sposób ich protokołowania;
8) sposób wyboru przedstawicieli Rady do prac w różnych organach, zespołach i komisjach
zewnętrznych.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej Gimnazjum jest Dyrektor Zespołu.
3. Regulamin Rady Pedagogicznej Gimnazjum stanowi odrębny dokument.
Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum w Krasnem
§ 21.
1. Regulamin Rady Rodziców określa:
1. główne cele i zadania Rady Rodziców;
2. organizację jej działania;
3. sposoby i tryb podejmowania przez nią uchwał;
4. sposób dokonywania wyboru do Rady Rodziców;
5. ramowy plan pracy Rady Rodziców;
6. zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców;
7. sposób obsługi księgowo – rachunkowej środków finansowych Rady Rodziców.
2. Rada Rodziców Gimnazjum stanowi reprezentację rodziców uczniów.
3. Rada Rodziców Gimnazjum może występować do Rady Pedagogicznej Gimnazjum i Dyrektora
Zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
4. Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum stanowi odrębny dokument.
Regulamin Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w Krasnem
§ 22.
1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum określa jego:
1) cele i zadania;
2) zasady wybierania;
3) wewnętrzną strukturę;
4) plan działania;
5) zasady opracowywania opinii o pracy nauczycieli;
6) zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy;
7) sposób dokumentowania działalności.
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2. Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie Gimnazjum.
3. Samorząd Uczniowski szkoły może przedstawiać radzie Pedagogicznej Gimnazjum oraz
Dyrektorowi Zespołu wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły.
4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego szkoły stanowi odrębny dokument.
Instrukcja wewnętrznego obiegu dokumentów
§ 23.
1. Instrukcję wewnętrznego obiegu dokumentów szkoły opracowuje Dyrektor Zespołu.
2. Instrukcja wewnętrznego obiegu dokumentów szkoły określa:
1) zasady i tryb przekazywania korespondencji Dyrektorowi Zespołu;
2) przekazywanie dokumentów zredagowanych w szkole do wysyłki;
3) rodzaje dokumentów prowadzonych w szkole, ich obieg i kontrolę wewnętrzną.
3. Instrukcja wewnętrznego obiegu dokumentów stanowi odrębny dokument.

ROZDZIAŁ 4
ORGANY SZKOŁY
§ 24.
Organami szkoły są:
1) Dyrektor Zespołu;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Samorząd Uczniowski;
4) Rada rodziców.
Dyrektor Zespołu
§ 25.
1. Dyrektor Zespołu:
1) kieruje działalnością Gimnazjum oraz reprezentuje szkołę 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 jej kompetencji;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich
prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą
obsługę szkoły;
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie
zajęć organizowanych przez szkołę;
7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
8) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk
pedagogicznych;
9) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów gimnazjalnych;
10) pełni obowiązki przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;
11) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w
szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza
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lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
szkoły;
12) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
ucznia.
2. Do kompetencji Dyrektora Zespołu należą:
1) reprezentowanie Gimnazjum na zewnątrz;
2) przyjmowanie uczniów do Gimnazjum;
3) ustalanie indywidualnego programu lub toku nauki;
4) wydawanie decyzji o wcześniejszym przyjęciu dziecka do Gimnazjum;
5) wydawanie decyzji o zezwoleniu na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą;
6) wydawanie zgody na działanie w szkole stowarzyszeń i organizacji o charakterze
wychowawczym;
7) wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.
3. Dyrektor Zespołu jest odpowiedzialny za:
1) dydaktyczny i wychowawczy poziom Gimnazjum;
2) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej i organów nadzorujących;
3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;
4) zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym;
5) zapewnianie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków do realizacji zadań nauczycieli;
6) prowadzenie i przygotowanie zebrań Rady Pedagogicznej oraz zawiadamianie wszystkich
członków Rady Pedagogicznej o terminie i porządku zebrań;
7) wywiązywanie się z roli pracodawcy (przed organem prowadzącym i Państwową Inspekcją
Pracy);
8) właściwe dysponowanie przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz gospodarowanie
mieniem;
9) przestrzeganie przepisów bhp.
Rada Pedagogiczna
§ 26.
1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Zespołu i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w
szkole.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu.
3. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny
za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem
Rady.
4. Do kompetencji Rady Pedagogicznej Gimnazjum należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad
szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Gimnazjum.
5. Rada Pedagogiczna Gimnazjum opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Gimnazjum, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2) projekt planu finansowego;
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3) wnioski Dyrektora Zespołu o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje Dyrektora Zespołu w sprawie przydziału nauczycielom stałych zajęć w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.
6. Rada Pedagogiczna, na wniosek organu prowadzącego szkołę, wydaje pisemną opinię na temat
pracy zawodowej Dyrektora Zespołu w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.
7. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Gimnazjum albo jego zmian.
8. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy jej członków.
9. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
10. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw
poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich
rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu.
Rada Rodziców
§ 27.
1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów Gimnazjum w
Krasnem.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w
tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady.
4. Gimnazjum Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze statutem Gimnazjum .
5. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Zespołu, Rady Pedagogicznej Gimnazjum lub
organu prowadzącego szkołę z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Rpedagogiczną programu wychowawczego;
2) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyki;
3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
Gimnazjum;
4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Zespołu.
7. Rada Rodziców, na wniosek organu prowadzącego szkołę, wydaje pisemną opinię na temat pracy
zawodowej Dyrektora Zespołu w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.
8. 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 Rady Rodziców.
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Samorząd Uczniowski
§ 28.
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum w Krasnem.
2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół
uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi
reprezentantami ogółu uczniów.
3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Zespołu wnioski i opinie we
wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów,
takich jak:
1) prawo 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 rolę opiekuna Samorządu.

ROZDZIAŁ 5
ORGANIZACJA ZESPOŁU
§ 29.
1. Terminy rozpoczynania i kończenia się zajęć dydaktyczno–wychowawczych, przerw świątecznych
oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacyjny Zespołu.
3. Arkusz organizacji opracowywany jest przez Dyrektora Zespołu.
4. Arkusz organizacji zatwierdzany jest przez organ prowadzący.
5. Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest oddział.
6. Uczniowie oddziałów w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych,
przewidzianych planem nauczania, wg programu wybranego ze szkolnego zestawu programów
nauczania.
7. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych
określa tygodniowy rozkład zajęć, opracowywany z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i
higieny pracy.
8. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej są:
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1) Obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i
specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub
pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych.
9. Za wyjątkiem obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęcia mogą być prowadzone przez
wolontariuszy.
10. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
Podział na grupy
§ 30.
1. Podział na grupy jest obowiązkowy:
1) na zajęciach edukacyjnych z informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; liczba
uczniów nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych;
2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących więcej niż
24 uczniów. Należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego;
3) na zajęciach wychowania do życia w rodzinie; w zależności od realizowanej formy tych zajęć,
mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców;
4) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie
oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów.
2. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 24 uczniów podziału na grupy
można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
Opieka nad uczniami
§ 31.
1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo oraz prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny, za co
odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Zespołu.
2. Podczas zajęć lekcyjnych za ucznia odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
3. W trosce o bezpieczeństwo ucznia na początku każdego roku szkolnego opracowany jest plan
dyżurów międzylekcyjnych pełnionych przez nauczycieli przed lekcjami i podczas przerw
międzylekcyjnych.
4. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzania obecności uczniów na zajęciach lekcyjnych i
odnotowywania nieobecności w dziennikach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
5. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie wycieczek i imprez odbywających się na terenie szkoły i poza
szkołą odpowiadają organizatorzy, nauczyciele i wychowawcy wyznaczeni przez Dyrektora
Zespołu.
6. W ramach opieki nad uczniem szkoła zapewnia możliwość korzystania z opieki medycznej.
Pomoc psychologiczno–pedagogiczna
§ 32.
1. Szkoła organizuje pomoc psychologiczno–pedagogiczną polegająca w szczególności na:
1) diagnozowaniu środowiska ucznia;
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2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu
ich zaspokojenia;
3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;
4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla
uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a także planów
działań wspierających dla uczniów posiadających opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej
oraz dla uczniów zdolnych i z trudnościami w nauce;
6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
7) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu
wychowawczego i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
8) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego
kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym
kierunku;
9) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
10) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z
realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych
ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w
uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
12) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
13) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
2. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych,
rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających z:
1) wybitnych uzdolnień;
2) niepełnosprawności;
3) niedostosowania społecznego;
4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
5) specyficznych trudności w uczeniu się;
6) zaburzeń komunikacji językowej;
7) choroby przewlekłej;
8) zaburzeń psychicznych;
9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych;
11) zaniedbań środowiskowych;
12) trudności adaptacyjnych;
13) odmienności kulturowej.
3. Zadania te są realizowane we współpracy z:
1) rodzicami;
2) nauczycielami i innymi pracownikami Zespołu;
3) publicznymi poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi publicznymi poradniami
specjalistycznymi.
4.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna może być organizowana w szczególności w formie:
1) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;
2) zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach
edukacyjnych;
3) porad dla uczniów;
4) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;
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5) działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej.
5. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi, wymaga
zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
6. O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i zajęciami specjalistycznymi decyduje
Dyrektor Zespołu.
Pomoc materialna
§ 33.
1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w
budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji,
umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej
ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.
3. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.
4. Uczniowie szkoły mogą być objęci następującymi formami pomocy materialnej o charakterze
socjalnym:
1) stypendium szkolne;
2) zasiłek szkolny;
3) korzystanie z posiłków w stołówce Zespołu.
5. Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie gminy, w którym określa w szczególności:
1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów
i ich rodzin;
2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów
zamieszkałych na terenie gminy;
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.
6. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:
1) szkolne stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;
2) gminne stypendium w ramach programu stypendialnego wspierającego szczególnie
uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy;
3) stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przyznawane jest:
a) laureatowi międzynarodowej olimpiady,
b) laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim,
c) laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub
stowarzyszenie naukowe,
d) uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu
krajowym lub międzynarodowym.
7. Uczniowi może być przyznane jedno lub więcej świadczeń.
8. Stypendium przyznaje szkolna komisja do spraw pomocy materialnej na wniosek ucznia, jego
rodziców lub opiekunów prawnych, wychowawcy klasy, do której uczęszcza uczeń albo pedagoga
szkolnego.
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9. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen
oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres (semestr), w którym
przyznaje się to stypendium.
10. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki
we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej
dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym
przyznaje się to stypendium.
11. Komisja stypendialna ustala średnią ocen do stypendium.
12. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor Zespołu, po
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący
na ten cel w budżecie Zespołu.
Biblioteka szkolna
§ 34.
1. W szkole prowadzona jest biblioteka szkolna.
2. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną:
1) służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów;
2) wspomaga ich edukację kulturalną i informacyjną;
3) wspomaga realizację programów nauczania i wychowania;
4) służy ustawicznemu kształceniu nauczycieli,
5) popularyzuje wiedzę pedagogiczną wśród rodziców.
3. Z biblioteki szkolnej korzystać mogą uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Zespołu.
4. Biblioteka szkolna gromadzi materiały:
1) książki: wydawnictwa informatyczne, słowniki, encyklopedie, lektury wg ustalonego przez
szkołę kanonu, literaturę naukową i popularnonaukową;
2) beletrystykę;
3) przepisy oświatowe i szkolne;
4) czasopisma dla nauczycieli i uczniów;
5) nośniki elektroniczne;
6) kasety i płyty video;
7) podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przekazane szkole w ramach dotacji;
8) inne pomoce dydaktyczne w miarę potrzeb.
5. Do zadań biblioteki szkolnej należą:
1) rozwijanie i utrwalanie zainteresowań, potrzeb i nawyków czytelniczych, z uwzględnieniem
indywidualnych uzdolnień ucznia;
2) kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania ze zbiorów biblioteki;
3) kształcenie i utrwalanie nawyków kulturalnego obcowania z książką i innymi nośnikami
informacji;
4) przygotowanie do odróżniania fikcji od rzeczywistości w przekazach medialnych;
5) wprowadzenie do samodzielnego posługiwania się narzędziami medialnymi.
6. Do podstawowych zadań nauczyciela – bibliotekarza należą:
1) opracowanie projektu regulaminu korzystania z biblioteki szkolnej;
2) opracowywanie planu pracy biblioteki szkolnej;
3) udostępnianie książek i innych źródeł informacji;
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4) udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych
przekazanych szkole w ramach dotacji;
5) prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego;
6) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych
źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologia informacyjną;
7) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów;
8) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
9) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;
10) organizowanie konkursów czytelniczych;
11) prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej;
12) zakup i oprawa książek;
13) prowadzenie działań na rzecz wzbogacania księgozbioru;
14) współpraca z nauczycielami pracującymi w szkole;
15) przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas i
pracy biblioteki szkolnej.
7. Każdy uczeń korzystający z biblioteki szkolnej ma obowiązek dostosować się do jej regulaminu.
Organizacja oddziałów sportowych
§ 35.
1. W szkole mogą być tworzone klasy sportowe w poszczególnych oddziałach oraz klasy realizujące
rozszerzony program wychowania fizycznego.
2. Klasy sportowe kształcą młodzież o szczególnych uzdolnieniach sportowych.
3. Utworzenie klasy sportowej wymaga zgody organu prowadzącego szkołę.
Wychowanie do życia w rodzinie
§ 36.
1. Zajęcia realizowane są w klasach I – III.
2. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie)
zgłoszą Dyrektorowi Zespołu w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
3. Realizacja treści programowych zajęć powinna stanowić spójną całość z pozostałymi działaniami
wychowawczymi i profilaktycznymi, a w szczególności:
1) wspierać wychowawczą rolę rodziny;
2) promować integralne ujęcie ludzkiej seksualności;
3) kształtować postawy prorodzinne, prozdrowotne i prospołeczne.
4. Na realizację zajęć w szkołach publicznych przeznacza się w szkolnym planie nauczania, w każdym
roku szkolnym, dla uczniów poszczególnych klas, po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na
grupy dziewcząt i chłopców.
5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej,
ani na ukończenie szkoły.
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Indywidualny program kształcenia
§ 37.
1. Dla uczniów zdolnych istnieje możliwość kształcenia według indywidualnych programów
nauczania i ukończenia szkoły w skróconym czasie, po uzyskaniu zezwolenia Dyrektora Zespołu
wydanego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i poradni psychologiczno – pedagogicznej.
2. Indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub
znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
3. Przez indywidualny program kształcenia należy rozumieć proces kształcenia się ucznia w zakresie
przedmiotów objętych szkolnym zestawem programów nauczania danej klasy będącego
modyfikacją programu dopuszczonego do realizacji.
4. Dyrektor Zespołu zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku pozytywnej opinii
Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
5. Indywidualny tok nauki wymaga przyjęcie innego systemu nauczania niż klasowo – lekcyjny oraz
odmiennego niż powszechnie obowiązujący cyklu klasyfikowania i promowania uczniów.
6. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub
wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla
danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości
edukacyjnych.
7. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu roku szkolnego program
nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego
roku szkolnego.
8. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania może przystąpić do egzaminu
gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych wynikających z jego stanu zdrowia, na podstawie tego orzeczenia
9. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z
nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
Kształcenie specjalne
§ 38.
1. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane
społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy.
2. Rodzice ucznia składają u Dyrektora Zespołu pisemny wniosek wraz z orzeczeniem poradni
psychologiczno - pedagogicznej.
3. Wniosek powinien być podpisany przez obojga rodziców.
4. Dla uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami (w tym upośledzonych umysłowo)
stworzona jest możliwość wydłużenia obowiązku szkolnego do 21 roku życia na poziomie
gimnazjum.
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5. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym podlegają tym samym przepisom, co pozostałe dzieci i
młodzież.
§ 39.
1. W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego, dzieciom
organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym
dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację i resocjalizację oraz zapewnia
specjalistyczną pomoc i opiekę.
2. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła zapewnia:
1) obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne;
2) zajęcia rewalidacyjne, korekcyjne wad postawy, korygujące wady mowy, orientacji
przestrzennej i poruszania się, nauki języka migowego oraz inne, wynikające z programów
rewalidacji;
3) pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
3. Dyrektor organizuje kształcenie specjalne zapewniając uczniowi:
1) realizację programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki
dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z
wykorzystaniem form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej;
2) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
3) odpowiednie warunki do nauki, sprzęt i środki dydaktyczne;
4) integrację ze środowiskiem rówieśniczym;
5) indywidualne zajęcia rewalidacyjne.
4.

Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:
1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia;
2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych;
3) intelektualnych i fizycznych ucznia;
4) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia;
5) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego;
6) wyposażenia i środków dydaktycznych;
7) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych.

5. Podręczniki szkolne i książki pomocnicze do kształcenia specjalnego dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym, niewidomych, słabo widzących i niesłyszących są dofinansowywane z budżetu
państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
§ 40.
1. Zajęcia rewalidacyjne powinny być ukierunkowane na usprawnianie zaburzonych funkcji,
wzmacnianie i kompensację. Nie mogą one służyć uzupełnianiu braków w wiadomościach. Rodzaj
zajęć powinien wynikać ze wskazań zawartych w orzeczeniu poradni psychologiczno –
pedagogicznej.
6. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 2 godzin
tygodniowo w każdym roku szkolnym, zgodnie z zaleceniami poradni psychologicznopedagogicznej.
7. Ilość godzin zajęć rewalidacyjnych Dyrektor Zespołu umieszcza w szkolnym planie nauczania i
arkuszu organizacyjnym.
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§ 41.
1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia
edukacyjne, a w przypadku gdy w szkole lub oddziale jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w
celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i
zagrożonych niedostosowaniem społecznym, po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela.
2. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o
specyficznych trudnościach w uczeniu się, może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w
warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
wynikających z rodzaju tych trudności, na podstawie tej opinii.
3. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie
dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, na podstawie tego orzeczenia.
4. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym może przystąpić do
egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych, wynikających odpowiednio z niedostosowania społecznego lub
zagrożenia niedostosowaniem społecznym, na podstawie tego orzeczenia.
5. Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu gimnazjalnego był objęty
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z
wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową
lub traumatyczną, może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do
jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających odpowiednio z
rodzaju tych trudności, zaburzeń lub sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, na podstawie
pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej
6. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zwolnienie z
nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
§ 42.
1. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego polega na:
1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania
społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia;
2) zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych;
3) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;
4) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego;
5) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu
gimnazjalnego, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne
6) ucznia;
7) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu gimnazjalnego nauczyciela
wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego
rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem
społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w
obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.
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2. Rada Pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form
przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków
lub formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego dla ucznia.
3. Dyrektor Zespołu informuje na piśmie rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania
warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do jego potrzeb edukacyjnych i
możliwości psychofizycznych.
4. Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów
dostosowania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji.
5. Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do potrzeb i
możliwości ucznia zapewnia przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.
6. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych Dyrektor Zespołu, na wniosek Rady
Pedagogicznej, może wystąpić do Dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o
wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia do egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych
do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, nieujętych w komunikacie.
§ 42a.
Od roku szkolnego 2016/2017 możliwe będzie dostosowanie form i metod kształcenia do potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów mających trudności
adaptacyjne i komunikacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
Kształcenie uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
§ 43.
1. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim obowiązuje ta sama podstawa programowa,
co uczniów z normą intelektualną.
2. Realizuje on programy nauczania te same, które obowiązują w danym oddziale tylko odpowiednio
dostosowane do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.
3. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów opracowują dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w
stopniu lekkim wymagania edukacyjne, które są podstawą oceny jego postępów w nauce.
4. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim otrzymuje świadectwa promocyjne i
świadectwa ukończenia szkoły na takim samym druku jak pozostali uczniowie danej szkoły.
5. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim przystępuje do egzaminów zewnętrznych na
podobnych zasadach jak pozostali uczniowie, z tym, że obowiązuje go inny, opracowany specjalnie
arkusz A8.
6. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, który przystępuje do części trzeciej
egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego, jest zwolniony z obowiązku przystąpienia
do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym.
7. Uczeń ten może przystąpić do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym, na wniosek
rodziców
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Kształcenie uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
§ 44.
1. Edukacja uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym odbywa się
w oparciu o odrębną podstawę programową.
2. Młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizuje obowiązek szkolny i przez
udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych dla nich przez szkołę.
3. Klasyfikacji śródrocznej i rocznej uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie
edukacyjno-terapeutycznym.
4. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla
ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym
lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym
programie edukacyjno-terapeutycznym
6. ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym
postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie
edukacyjno-terapeutycznym.
7. Uczniowie nie podlegają obowiązkowi zdawania egzaminów gimnazjalnych.
Koła przedmiotowe i zajęcia wyrównawcze
§ 45.
1. Gimnazjum organizuje zajęcia edukacyjne i wychowawcze uwzględniające potrzeby i
zainteresowania uczniów w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, kół zainteresowań,
organizacji i klubów.
2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w
uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy
programowej, a w szczególności dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
5. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych i oddziałowych.
6. Dla uczniów zdolnych, w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych mogą być
organizowane:
1) koła zajęć edukacyjnych;
2) koła zainteresowań;
3) nadobowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego;
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4) zajęcia indywidualne dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
7. Koła edukacyjne oraz koła zainteresowań służą rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień dzieci i
młodzieży. Zajęcia prowadzone w ramach kół powinny być dostosowane do wieku rozwojowego
uczniów, ich zainteresowań, posiadanej bazy dydaktycznej szkoły. Program zajęć może wykraczać
ponad wiek rozwojowy uczniów, w przypadku gdy ich poziom wiedzy i umiejętności na to
pozwala.
8. Nadobowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego służą poprawie ogólnego stanu zdrowia,
podnoszeniu wydolności i sprawności fizycznej oraz rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień
sportowych dzieci i młodzieży. Zajęcia powinny być dostosowane do wieku rozwojowego uczniów,
stopnia Usprawnienia, płci oraz stanu zdrowia uczniów, ich zainteresowań oraz posiadanej bazy
sportowej szkoły. Zajęcia mogą być organizowane w celu przygotowania uczniów do udziału w
międzyszkolnych zawodach sportowych.
9. W ramach zajęć rekreacyjno – sportowych mogą być organizowane:
1) ruchowe zajęcia usprawniające;
2) masowe imprezy sportowe;
3) międzyklasowe i międzyszkolne zawody sportowe;
4) szkolenia sportowe w sekcjach specjalistycznych;
5) szkolenia młodzieżowych organizatorów sportu i młodzieżowych sędziów sportowych.
10. Dla uczniów szczególnie uzdolnionych mogą być organizowane zajęcia indywidualne z zakresu
zajęć edukacyjnych, w których uczeń uzyskuje szczególnie wysokie wyniki.
11. Zajęcia indywidualne mogą być organizowane w celu przygotowania uczniów do konkursów
przedmiotowych, konkursów artystycznych i innych, do etapu co najmniej wojewódzkiego oraz
zawodów sportowych na etapie co najmniej międzyregionalnym.
Organizacja krajoznawstwa i turystyki
§ 46.
1. Szkoła może organizować dla uczniów różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki.
2. W organizowaniu krajoznawstwa i turystyki szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i
innymi podmiotami, których przedmiotem działania jest krajoznawstwo i turystyka.
3. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i
pozaszkolnych.
4. Organizację i program imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich
stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.
Praktyki pedagogiczne
§ 47.
1. Gimnazjum umożliwia odbywanie praktyk pedagogicznych studentom wyższych uczelni
pedagogicznych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich.
2. Cel, okres oraz sposób odbywania w/w praktyk pedagogicznych określają umowy zawierane
pomiędzy szkołą a placówką kształcenia pedagogicznego lub umowy pomiędzy nauczycielem
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opiekunem, wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu i placówką kształcenia pedagogicznego, lub
wytyczne wymienionych placówek pedagogicznych.
3. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.

ROZDZIAŁ 6
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU
§48.
1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
2. Kodeks Pracy określa prawa i obowiązki pracowników Zespołu i pracodawcy – Dyrektora Zespołu.
3. Przepisy Kodeksu Pracy nie odnoszą się do zakresów: umów o pracę nauczycieli, urlopów
nauczycieli, czasu pracy nauczycieli, które określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.
(z późniejszymi zmianami) – Karta Nauczyciela.
4. Szczegółowe przepisy zawiera ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (z późniejszymi zmianami) –
Kodeks Pracy.
5. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Gimnazjum oraz zasady ich wynagradzania
określają odrębne przepisy.
§49.
1. Obowiązkiem każdego pracownika jest zapoznanie się z podstawowymi przepisami z zakresu BHP
oraz ich systematyczne przestrzeganie.
2. Nauczyciele i inni pracownicy, każdy na swoim stanowisku pracy, odpowiedzialni są za
bezpieczeństwo uczniów podczas ich pobytu w szkole lub pozostających poza szkołą pod opieką
personelu Zespołu.
3. Przepisy wewnętrzne niezbędne do utrzymania wymaganego stanu bezpieczeństwa i higieny
ustalane są przy współudziale Rady Pedagogicznej.
4. Zasady organizacyjno – porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich ustalane są corocznie na
pierwszym plenarnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
Nauczyciele
§50.
1. Nauczyciel obowiązany jest
rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu
stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami Zespołu: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;
wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego.
2. Nauczyciel jest zobowiązany do:
1) prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego, w tym dostosowania metod i form pracy do
wieku i umiejętności uczniów;
2) właściwe przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych;
3) prowadzenia dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4) stosowania zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami;
5) opracowywania programów nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych,
6) kontrolowania obecności uczniów na każdych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;
7) pełnienia dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem;
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8) przestrzegania zapisów statutowych;
9) zapoznawania się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
10) podnoszenia i aktualizowania wiedzy i umiejętności pedagogicznych;
11) dbania o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny;
12) egzekwowania przestrzegania regulaminu w poszczególnych klasopracowniach oraz na terenie
Zespołu;
13) wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań oraz pozytywnych
cech charakteru, w oparciu o rozpoznawanie potrzeb uczniów;
14) bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania wszystkich
uczniów;
15) rzetelnego przygotowywania uczniów do olimpiad przedmiotowych, zawodów sportowych i
innych konkursów;
16) dbania o poprawność językową, własną i uczniów;
17) odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie lekcji, pełnionych
dyżurów, zajęć pozalekcyjnych, wyjść pozaszkolnych, wycieczek;
18) uczestniczenia w szkoleniach w zakresie bhp organizowanych przez szkołę;
19) udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych;
20) udzielania rzetelnych informacji o postępach ucznia, jego niedociągnięciach oraz zachowaniu;
21) wnioskowania o pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
22) wnioskowania o pomoc psychologiczną i zdrowotną uczniom, którzy takiej pomocy potrzebują;
23) przestrzegania zasad etyki zawodowej;
24) aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej Zespołu;
25) służenia pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, studentom i słuchaczom
zakładów kształcenia nauczycieli;
26) stosowania nowatorskich metod pracy i programów nauczania;
27) przedstawiania sprawozdań z realizacji powierzonych mu zadań edukacyjnych oraz
przedstawianie ich na plenarnych posiedzeniach Rady Pedagogicznej Zespołu,
podsumowujących prace Zespołu za poszczególne okresy każdego roku szkolnego.
3. Nauczyciel ma prawo do:
1) zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych;
2) wyposażenia stanowiska pracy umożliwiające realizację dydaktyczno – wychowawczego
programu nauczania;
3) wynagrodzenia za wykonywaną pracę określonego w ustawie – Karta Nauczyciela;
4) ustalenia innego niż pięciodniowy tygodnia pracy w przypadku dokształcania się, wykonywania
ważnych społecznie zadań, jeżeli nie zakłóca to organizacji pracy Zespołu;
5) nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę. Okres pracy kwalifikującej się do nagrody
jubileuszowej oraz wysokość nagród przysługujących z tego tytułu określone są w ustawie –
Karta Nauczyciela;
6) dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o
dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej;
7) nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze;
8) korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Zespołu i
właściwych placówek oraz instytucji oświatowych i naukowych;
9) środków higieny osobistej i odzieży ochronnej określonych odrębnymi przepisami;
10) oceny swojej pracy;
11) zdobywania stopni awansu zawodowego;
12) opiekuna stażu;
13) świadczenia urlopowego w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu
pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym;
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14) korzystania ze świadczeń socjalnych na zasadach określonych w regulaminie zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych;
15) korzystania ze środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
korzystających z opieki zdrowotnej;
16) płatnego urlopu dla poratowania zdrowia. Zasady udzielania urlopu określa ustawa – Karta
Nauczyciela;
17) jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie, jeżeli swą pierwszą pracę zawodową w życiu
podejmuje w szkole. Zasady wypłacania zasiłku na zagospodarowanie określa ustawa – Karta
Nauczyciela;
18) korzystania w związku z pełnieniem funkcji służbowych z prawa do ochrony przewidzianej dla
funkcjonariuszy państwowych;
19) urlopu wypoczynkowego;
20) innych świadczeń urlopowych określonych w obowiązującym kodeksie pracy.
4. Nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu lub
uchybienia przeciwko porządkowi pracy.
Zespoły nauczycielskie
§ 51.
1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły: wychowawczy, przedmiotowe i międzyprzedmiotowe,
diagnostyczne, zadaniowe i inne, organizowane w miarę potrzeb. Pracę zespołu prowadzi
przewodniczący, powoływany przez Dyrektora.
2. Nauczyciele prowadzący zajęcia na danym poziomie (np. klas I) mogą utworzyć oddziałowy zespół
nauczycieli, którego pracą kieruje wychowawca jednej z klas.
3. Zadania oddziałowych zespołów nauczycielskich:
1) ustalanie programu nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb;
2) korelowanie treści programowych przedmiotów, bloków i ścieżek edukacyjnych,
porozumiewanie się co do wymagań programowych oraz organizacji kontroli i mierzenia
osiągnięć uczniów;
3) porozumiewanie się z zespołem rodziców w sprawach opiekuńczo - wychowawczych
i organizacji czasu wolnego uczniów oraz wspólne podejmowanie konkretnych zamierzeń dla
optymalnego rozwoju uczniów;
4) uzgodnienie tygodniowego, łącznego obciążenia ucznia pracą domową.
4. Zespół ma prawo do:
1) wnioskowania i opiniowania rozwiązań w zakresie planu nauczania oddziału w trzyletnim cyklu
kształcenia;
2) kierowania uczniów do poradni psychologiczno – pedagogicznych, ustalania indywidualnych
programów;
3) wnioskowania do wychowawcy klasy w sprawie ustalenia oceny z zachowania uczniów;
4) wnioskowania do Dyrektora Zespołu i Rady Pedagogicznej w sprawach pedagogicznych i
opiekuńczych.
5. Szczegółowe zasady funkcjonowania oraz dokumentowania prac zespołów określa Dyrektor
Zespołu w drodze zarządzenia.
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Zespoły przedmiotowe
§52.
1. Nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora.
3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
1) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów
nauczania, korelowania treści nauczania edukacji pokrewnych, a także ustalenia programu
nauczania;
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania
wyników nauczania;
3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla
początkujących nauczycieli;
4) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych (uzupełnianiu wyposażenia),
konkursów przedmiotowych;
5) opiniowanie przygotowanych w szkole programów nauczania, innowacji metodycznych;
6) współpracę z uczelniami kształcącymi nauczycieli.
4. Przewodniczący zespołów składają sprawozdania z działalności podległych im zespołów na
plenarnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej Zespołu kończącej pierwszy okres oraz na zakończenie
roku szkolnego.
Nauczyciel-wychowawca
§53.
1. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z
nauczycieli zwanemu dalej wychowawcą.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę możliwości
powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Formy spełniania zadań nauczyciela-wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów,
ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz
przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) inspirowanie działań mających doprowadzić do zintegrowania i aktywnego działania zespołu
klasowego;
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz
pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
5. Wychowawca w celu realizacji działań:
1) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków;
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego
rozwijające jednostki i integrujące zespól uczniowski;
3) wspólnie z uczniami i ich rodzicami ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach do
dyspozycji wychowawcy;
4) współdziała z nauczycielami w klasowym zespole nauczycielskim, uzgadniając z nimi i
koordynując działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym
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potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych, z różnymi
trudnościami i niepowodzeniami);
5) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
a) poznania ich i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
b) współdziałania z nimi w działaniach wychowawczych,
c) włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły.
6) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną
pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, a także zdrowotnych oraz zainteresowań i
szczególnych uzdolnień uczniów;
7) organizuje odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły i w placówkach pozaszkolnych;
6. Wychowawca organizuje spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) wg harmonogramu
spotkań z rodzicami; konsultacje indywidualne z nauczycielami i pedagogiem, informując ich o
postępach w nauce i zachowaniu uczniów.
7. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy oraz prowadzi dokumentację
klasy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony
Dyrektora Zespołu oraz Rady Pedagogicznej, pedagoga szkolnego, a także ze strony
wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
9. Obowiązkiem wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami oceniania,
klasyfikowania i promowania określonymi w przepisach oraz innymi postanowieniami
szczegółowymi przyjętymi przez Gimnazjum.
10. Wychowawca informuje na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną realizację
projektu edukacyjnego, uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
Zespół wychowawczy
§54.
1. W szkole działa zespół wychowawców składający się z wychowawców wszystkich klas, którego
celem jest doskonalenie metod wychowawczych, wymiana doświadczeń i dostosowanie ich do
potrzeb Gimnazjum i środowiska.
2. Co roku zespół wychowawczy aktualizuje program wychowawczy, który stanowi odrębny
dokument.
Opiekun nauczyciela odbywającego staż
§55.
1. Opiekun nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego
oraz stopień nauczyciela stażysty obejmuje wymienionego nauczyciela bezpośrednią opieką, a w
szczególności ma obowiązek:
1) udzielania mu pomocy przy sporządzaniu planu rozwoju zawodowego za okres stażu;
2) prowadzenia lekcji otwartych dla nauczyciela lub uczestniczenia wspólnie z nim w zajęciach
edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli – przynajmniej raz w miesiącu;
3) hospitowania zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela przynajmniej raz w
miesiącu;
4) prowadzenia wspólnie z nauczycielem bieżącej analizy przebiegu stażu oraz realizacji planu
rozwoju zawodowego w okresie stażu – jeden raz w miesiącu;
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5) udzielania pomocy przy sporządzaniu przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju
zawodowego;
6) opracowania oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
Pedagog szkolny
§ 56.
1. Pedagog odpowiedzialny jest za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Do zadań pedagoga należy:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń
szkolnych;
2) podejmowanie działań na rzecz uregulowania sytuacja prawnej i rodzinnej wychowanków;
3) współpraca z instytucjami mającymi wpływ na sytuację dziecka;
4) koordynacja prac z zakresu orientacji zawodowej;
5) rozpoznawanie środowiska ucznia;
6) udzielanie pomocy nauczycielom realizującym nauczanie indywidualne w doborze środków
dydaktycznych;
7) udzielanie pomocy w usamodzielnianiu się wychowanków;
8) udzielanie pomocy nauczycielom i wychowawcom w pracy z podopiecznymi sprawiającymi
trudności wychowawcze;
9) analiza dokumentacji uczniów;
10) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.
3. Pedagog wchodzi w skład Rady Pedagogicznej Gimnazjum.
4. Pedagog nie prowadzi grupy wychowawczej.
5. Szczegółowy zakres obowiązków pedagoga ustala Dyrektor Zespołu.
6. Pedagog prowadzi następującą dokumentację:
1) dziennik pedagoga według zasad i wzoru określonego przepisami;
2) teczki zawierające dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających;
3) ewidencję uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
Pracownicy administracji i obsługi
§57.
1. Pracownicy administracji Zespołu zobowiązani są do:
1) przestrzegania czasu pracy ustalonego w szkole;
2) przestrzegania regulaminu pracy;
3) przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy a także przepisów
przeciwpożarowych;
4) dbania o dobro Zespołu, chronienia jej mienia;
5) przestrzegania tajemnicy ochrony danych;
6) przestrzegania zasad współżycia społecznego;
7) dbania o ład i porządek oraz estetyczny wygląd miejsca pracy.
2. Zasady pracy pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługowych określają odrębne
przepisy.
3. Z uwagi na charakter zakładu pracy, w którym są zatrudnieni, powinni reprezentować właściwą
postawę wobec uczniów.
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ROZDZIAŁ 7
UCZNIOWIE I RODZICE
Obowiązek szkolny
§ 58.
1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 13 lat oraz trwa, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18
roku życia.
2. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły.
3. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonej w
stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych organizowanych zgodnie z
odrębnymi przepisami.
4. Rodzice zobowiązani są do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;
4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, Dyrektora Zespołu, w obwodzie
których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego;
5. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego
może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.
6. Decyzję o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Zespołu, po
zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
7. Dyrektor Zespołu kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie
gminy Krasne, w tym:
1) kontroluje wykonywanie obowiązków;
2) współdziała z rodzicami w realizacji obowiązków;
3) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.
8. Wójt gminy Krasne jest obowiązany przekazywać Dyrektorowi Zespołu informacje o aktualnym
stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat.
9. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
10. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w
okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 %.
11. W razie stwierdzenia niespełniania obowiązku szkolnego przez dziecko, Dyrektor Zespołu kieruje
do jego rodziców lub opiekunów prawnych upomnienie, zawierające stwierdzenie, że obowiązek
szkolny nie jest realizowany oraz wezwanie do posłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu
i informacją, że nie spełnianie tego obowiązku jest zagrożone skierowaniem sprawy na drogę
postępowania egzekucyjnego.
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§ 59.
1. Na wniosek rodziców Dyrektor Zespołu może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez
dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą.
2. Zezwolenie może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego,
jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:
1) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej;
2) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy
programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia;
3) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające
obowiązek szkolny do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.
3. Przepisów nie stosuje się w przypadku wydawania zezwolenia dla dzieci i młodzieży posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w
stopniu umiarkowanym lub znacznym.
4. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na
podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej
obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z Dyrektorem
Zespołu.
5. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę.
6. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania.
7. Dziecko spełniające obowiązek szkolny poza szkołą ma prawo uczestniczyć w szkole w zajęciach.
8. Cofnięcie zezwolenia następuje:
1) na wniosek rodziców;
2) jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do rocznych egzaminów
klasyfikacyjnych albo nie zdał rocznych egzaminów klasyfikacyjnych,
3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.
Prawa i obowiązki uczniów
§ 60.
1. Uczeń szkoły ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i wychowania, zgodnie z zasadami higieny
pracy umysłowej;
2) opieki zapewniającej jego bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy
fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę jego zdrowia i poszanowanie godności osobistej;
3) ochrony prawnej przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej;
4) nietykalności osobistej;
5) prawo do ochrony prywatności;
6) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym;
7) swobody wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych osób, oznacza
to także możliwość wyrażania opinii o treściach programowych oraz metodach nauczania;
8) informacji na temat zakresu programów edukacyjnych oraz metod nauczania;
9) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z poszczególnych zajęć edukacyjnych i z
zachowania;
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10) jawnej i umotywowanej oceny. Nauczyciel ma obowiązek poinformować ucznia o każdej
wystawionej ocenie. Na prośbę ucznia lub rodzica nauczyciel powinien ją uzasadnić
11) przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Zespołu i innym nauczycielom zatrudnionym
w szkole swoich problemów oraz uzyskiwanie pomocy w rozwiązywaniu ich lub uzyskania
odpowiedzi i wyjaśnień;
12) korzystania z różnych form dotyczących sprawdzania wiedzy, kompetencji i umiejętności,
określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania;
13) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;
14) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;
15) korzystania z pomocy i medycznej;
16) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków edukacyjnych, księgozbioru biblioteki
podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
17) wpływania na życie Gimnazjum przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w
organizacjach działających w szkole;
18) rozwijania swoich zainteresowań i zdolności umysłowych i manualnych;
19) reprezentowania Gimnazjum w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych oraz innych
imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
20) otrzymywania stypendium socjalnego i pomocy materialnej będąc w trudnej sytuacji materialnej.
2. W przypadku łamania powyższych praw przez uczniów lub nauczycieli uczeń może się odwołać do
wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rzecznika Praw Ucznia, Dyrektora Zespołu.
3. Prawa ucznia są zgodne z Konwencją Praw Dziecka.
4. Uczeń ma obowiązek:
1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych;
2) systematycznego uczenia się i rozwijania swoich umiejętności;
3) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Gimnazjum, wewnętrznych regulaminach,
procedurach szkolnych oraz podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Zespołu i nauczycieli
oraz innych pracowników Zespołu;
4) uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie (mimo
spóźnienia na lekcje jest zobowiązany do bezwzględnego wejścia do sali, w której odbywają się
jego zajęcia);
5) aktywnego uczestnictwa w życiu Gimnazjum;
6) sumiennego wykonywania przyjętych lub przydzielonych zadań w szkole lub w klasie;
7) systematycznego przygotowywana się do lekcji, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela
do wykonania w domu;
8) przestrzegania ustalonych w Gimnazjum zasad i porządku w czasie zajęć edukacyjnych i przerw
międzylekcyjnych;
9) usprawiedliwiania na piśmie nieobecności na zajęciach edukacyjnych w terminie do dwóch
tygodni po powrocie do szkoły;
10) godnego reprezentowania Gimnazjum;
11) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych
pracowników Gimnazjum;
12) nieużywania wulgarnych słów, zwrotów i gestów; dbania o kulturę słowa;
13) ze zrozumieniem traktować różnice wynikające z niejednakowych możliwości, motywacji i
odmienności kulturowej ludzi;
14) szanowania tradycji, symboli narodowych i religijnych własnych i cudzych;
15) godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;
16) przeciwstawiania się przejawom wulgarności, agresji, przemocy i innym niepożądanym
zjawiskom patologicznym;
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17) troski o porządek, czystość i estetykę wszystkich pomieszczeń szkolnych oraz terenu wokół
Zespołu;
18) dbania o mienie szkolne, a w przypadku wyrządzonej szkody usunięcia jej skutków, bądź
pokrycia kosztów naprawy; za szkody wyrządzone przez uczniów w mieniu szkolnym
odpowiadają ich rodzice i ponoszą odpowiedzialność materialną;
19) ochrony własnego życia i zdrowia oraz przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa;
20) dbania o wygląd, higienę osobistą i zdrowie;
21) przestrzegania zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych–
zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć
szkolnych;
22) bezwzględnego przestrzegania zakazu opuszczania terenu szkoły w czasie przerw
międzylekcyjnych;
23) bezwzględnego przestrzegania zakazu przynoszenia do szkoły niebezpiecznych przedmiotów,
które mogą spowodować zagrożenie dla innych;
5. Uczniów Gimnazjum obowiązuje na terenie szkoły odpowiedni strój:
1) strój codzienny – estetyczny, schludny i stosowny;
2) strój galowy – noszony w dniach uroczystości szkolnych i egzaminów; grupowych lub
indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji Zespołu.
6. Przez strój galowy należy rozumieć:
1) dla dziewcząt – ciemna spódnica, jasna bluzka lub ciemny kostium;
2) dla chłopców – ciemne spodnie, jasna koszula lub garnitur.
7. Ubiór codzienny ucznia musi odpowiadać następującym zasadom:
1) ubiór musi być schludny, czysty i zadbany;
2) nie może być wykonany z materiałów przezroczystych;
3) nie może być wyzywający, z odsłoniętym brzuchem, dużym dekoltem, odkrytymi plecami, zbyt
krótkimi spodenkami, spódnicą lub sukienką;
4) noszona odzież nie może zawierać wulgarnych, obraźliwych symboli i napisów;
5) na terenie budynku szkolnego, hali sportowej uczeń zobowiązany jest nosić obuwie zamienne,
nie rysujące podłogi, sznurowadła butów muszą być zawiązane;
6) przed wyjściem na zajęcia wychowania fizycznego na boisko sportowe uczeń zobowiązany jest
do zmiany obuwia, nie wolno używać tego samego obuwia zamiennego co po szkole;
7) uczeń nie może farbować włosów w sposób wyzywający;
8) uczeń nie może stosować wyzywającego, widocznego makijażu;
9) uczeń może nosić skromną biżuterię, małe kolczyki w uszach. Biżuteria nie może mieć żadnych
agresywnych akcentów;
10) w doborze ubioru, rodzaju fryzury, biżuterii należy zachować umiar.
Nagrody dla uczniów
§ 61.
1. Nagrody dla ucznia przyznaje Dyrektor Zespołu na wniosek wychowawcy klasy, innych
nauczycieli, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej Gimnazjum.
2. Uczeń może otrzymać następujące nagrody:
1) pochwałę wychowawcy klasy w obecności klasy;
2) pochwałę wychowawcy klasy w obecności rodziców;
3) pochwałę Dyrektora Zespołu w obecności całej społeczności szkolnej;
4) list pochwalny skierowany do rodziców ucznia;
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5) dyplom;
6) nagrody rzeczowe;
7) stypendium.
3. Nagrody rzeczowe finansowane są przez radę rodziców.
Kary dla uczniów
§ 62.
1. Uczeń może być karany za dokonanie wykroczeń dyscyplinarnych.
2. Zakazane jest jednak stosowania kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów.
3. Uczeń może otrzymać następujące kary:
1) rozmowa ostrzegawcza i upomnienie wychowawcy klasy;
2) osobiste lub pisemne powiadomienie rodziców przez nauczycieli i wychowawcę o nagannym
postępowaniu dziecka;
3) upomnienie Dyrektora Zespołu z pismem do rodziców;
4) upomnienie Dyrektora na apelu szkolnym;
5) nagana Dyrektora na apelu szkolnym;
6) obniżenie oceny z zachowania;
7) pozbawienie ucznia możliwości udziału w wydarzeniach klasowych i szkolnych o charakterze
rozrywkowo – rekreacyjnym (zakaz uczestnictwa w wycieczkach klasowych, wyjściach do kina,
teatru itp.);
8) zakaz reprezentowania szkoły w imprezach odbywających się poza terenem szkoły;
9) przeniesienie do innej klasy.
4. Przeniesienie ucznia do innej szkoły (skreślenie z listy Gimnazjum) może nastąpić tylko w
uzasadnionych przypadkach, na przykład:
1) stosowanie przemocy wobec rówieśników, stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i
zdrowiu uczniów i pracowników Zespołu;
2) dystrybucja narkotyków i środków psychotropowych oraz ich posiadanie na terenie Zespołu;
3) używanie alkoholu i środków odurzających oraz bycia pod ich wpływem na terenie Zespołu i w
jego obrębie;
4) naruszenia godności i nietykalności osobistej innych osób (przemoc fizyczna i psychiczna,
użycie niebezpiecznych narzędzi);
5) wyczerpania wszystkich kar regulaminowych przewidzianych w statucie szkoły;
6) notorycznego opuszczania bez usprawiedliwienia obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych, a postępowanie takie powtarza się w kolejnym roku szkolnym.
5. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i opinii Samorządu Uczniowskiego uczeń może być:
1) na wniosek Dyrektora przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innego gimnazjum, jeśli podlega
obowiązkowi szkolnemu;
2) skreślony z listy uczniów, w przypadku kiedy nie jest objęty obowiązkiem szkolnym.
6. Gimnazjum informuje rodziców ucznia o zastosowanych wobec niego karach (ust.3, pkt 2, 3, 5, 6,
7, 9). Obowiązek ten spełnia wychowawca klasy.
7. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.
8. Uczeń, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób, jest zobowiązany do ich
przeproszenia i zadośćuczynienia.
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9. Uczeń, którego postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób lub Zespołu
zobowiązany jest do pokrycia w całości lub w części wyrządzonej szkody. Decyzję w tej sprawie
podejmuje Dyrektor.
10. Od kary nałożonej na ucznia przysługuje odwołanie do Dyrektora, które może wnieść
rodzic ucznia w ciągu 3 dni od uzyskania informacji o karze (ust.3, pkt 6, 7, 9 i ust. 4).
11. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od jego otrzymania, a jego rozstrzygnięcie jest
ostateczne.
12. Przed podjęciem ostatecznego rozstrzygnięcia, Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej.
Rodzice
§ 63.
1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
1) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
2) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;
3) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, Dyrektora Zespołu, w obwodzie
których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego.
2. Ponadto, do obowiązków rodziców należy:
1) wspieranie procesów nauczania i wychowania;
2) systematyczne kontaktowanie się z wychowawcą klasy, w związku z nauką i zachowaniem
dziecka w szkole;
3) przekazywanie wychowawcy ważnych informacji o stanie zdrowia dziecka;
4) uczestniczenie w zebraniach rodziców organizowanych w Gimnazjum;
5) dbanie o systematyczne uczęszczanie dziecka do szkoły;
6) usprawiedliwianie nieobecności dziecka osobiście, telefonicznie lub w formie pisemnej,
najpóźniej do 14 dni od przyjścia dziecka do szkoły;
7) wyrównywania strat za zniszczenia dokonane przez ich dzieci na terenie Zespołu.
3. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny poza szkołą są obowiązani do zapewnienia
dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu.
4. Formami współpracy z rodzicami są:
1) zebrania rodzicielskie – klasowe, ogólnoszkolne;
2) indywidualne spotkania, kontakty telefoniczne, listowne oraz konsultacje;
3) współpraca przy organizowaniu uroczystości, imprez i wycieczek;
4) Rada Rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwala program wychowawczy i
program profilaktyki.

ROZDZIAŁ 8
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
Założenia pedagogiczne
§ 64.
1. Wewnątrzszkolny system oceniania reguluje sposób rozpoznawania przez nauczycieli poziomu i
postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań
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określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych
wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania w przypadku dodatkowych zajęć
edukacyjnych.
2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz
uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm
etycznych oraz obowiązków określonych w statucie Gimnazjum.
Cele oceniania
§ 65.
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o
postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i
jak powinien się dalej uczyć;
3) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny.
4) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
5) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
6) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i
zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
Formy i sposoby oceniania
§ 66.
1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez
ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w
nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia, trudnościach w nauce i
zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
2. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
3) śródroczne i roczne;
4) końcowe.
3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.
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4. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych
odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
5. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć
artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w
wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku
wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia
w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
§ 67.
1. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia:
1) odpowiedź ustna - bezpośredni kontakt nauczyciel – uczeń, śledzenie toku myślowego i
możliwość poprawy błędów;
2) praca pisemna – samodzielność, umiejętność wykorzystania różnych źródeł wiedzy;
3) systematyczne, rzetelne i estetyczne prowadzenie zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń;
4) aktywność na lekcjach – błyskotliwość myślenia, śmiałość i odwaga;
5) praca w grupach – umiejętność współdziałania;
6) rozwiązywanie problemów i zadań;
7) praca projektowa.
2. Prace pisemne mogą mieć formę kartkówek i sprawdzianów podsumowujących działy danego
przedmiotu.
3. Kartkówki nie muszą być zapowiadane, ale mogą obejmować tylko zakres trzech ostatnich
„nowych” lekcji.
4. W ciągu dnia nie może być więcej niż dwie kartkówki.
5. Informacje o terminie, formie i zakresie planowanych sprawdzianów podawane są z tygodniowym
wyprzedzeniem. Fakt podania informacji należy odnotować ołówkiem w dzienniku.
6. W tygodniu nie może być więcej niż trzy „duże” sprawdziany.
7. Nie ocenia się ucznia do dwóch dni po długiej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole.
8. Nie dokonuje się bieżącej oceny ucznia w uzasadnionych, trudnych sytuacjach losowych.
Skala ocen
§ 68.
1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się w stopniach wg następującej skali:
1) celujący (cel) 6;
2) bardzo dobry (bdb) 5;
3) dobry (db) 4;
4) dostateczny (dst) 3;
5) dopuszczający (dop) 2;
6) niedostateczny (ndst) 1.
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2. Wszystkie oceny z wyjątkiem oceny niedostatecznej są ocenami pozytywnymi.
3. Skala procentowa na poszczególne stopnie:
1) bardzo dobry – powyżej 90 %;
2) dobry – powyżej 75 %;
3) dostateczny – powyżej 50 %;
4) dopuszczający – powyżej 30 %;
5) niedostateczny – do 30 %
4. Oceny bieżące mogą być ustalane: w stopniach wg skali ocen cząstkowych: 1, 2-, 2, 2+, 3-, 3, 3+,
4-, 4, 4+, 5-, 5, 5+, 6.
5. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-” oraz „bz” i „np”.
6. Oceny zachowania ustala się wg następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
Kryteria oceniania
§ 69.
1. W Gimnazjum obowiązują następujące ogólne kryteria:
1) stopień celujący otrzymuje uczeń:
a) którego osiągnięcia edukacyjne znacznie wykraczają poza program zajęć edukacyjnych w
danej klasie,
b) który samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu
problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje
także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy,
d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, w zawodach sportowych i
innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim / regionalnym albo krajowym
lub posiada porównywalne osiągnięcia;
2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem zajęć edukacyjnych w
danej klasie,
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy
teoretyczne i praktyczne ujęte programem zajęć edukacyjnych, potrafi zastosować posiadaną
wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;
3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych określonych dla
oceny dobry dla danych zajęć edukacyjnych,
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje / wykonuje samodzielnie typowe zadania
teoretyczne lub praktyczne;
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który :
a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych określonych dla
oceny dostateczny dla danych zajęć edukacyjnych,
b) rozwiązuje / wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu
trudności, czasami przy pomocy nauczyciela;
45

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych określonych dla
oceny dopuszczający dla danych zajęć edukacyjnych,
b) rozwiązuje / wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu
trudności, często przy pomocy nauczyciela;
6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych określonych
dla oceny dopuszczającej dla danych zajęć edukacyjnych,
b) którego braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy
i umiejętności w zakresie danych zajęć edukacyjnych.
2. Szczegółowe kryteria przyznawania wszystkich ocen muszą być określone na początku roku
szkolnego przez każdego nauczyciela w przedmiotowym systemie oceniania.
3. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe i dodatkowe
zajęcia edukacyjne, a ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna może być
zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
4. Oceny klasyfikacyjne zachowania ustalają wychowawcy klasy.
Komunikacja z rodzicami i uczniami
§ 70.
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów (do 15 września) oraz ich
rodziców (na pierwszym spotkaniu z rodzicami) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z
realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego (do końca września) informuje uczniów
oraz ich rodziców o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
3. Rodzice potwierdzają zapoznanie się z dokumentami na pierwszym spotkaniu z wychowawcą
poprzez podpis w dzienniku lekcyjnym.
Sposób udostępniania dokumentacji dotyczącej oceniania i uzasadniania ocen
§ 71.
1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
2. Uczniowie i ich rodzice mają wgląd w obecności nauczyciela do ocen w dzienniku.
3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom w budynku
Zespołu. Dokumentacja nie może być wynoszona poza budynek Zespołu ani kserowana.
4. Prace pisemne i testy są przechowywane do końca roku szkolnego, tj. do 31 sierpnia.
46

5. Rodzice mają wgląd do prowadzonych zeszytów uwag w obecności nauczyciela.
6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikującego,
egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do
wglądu uczniowi lub jego rodzicom.
7. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę na podstawie przedmiotowego systemu oceniania.
8. Na pisemny wniosek rodziców ucznia nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę klasyfikacyjną, w
terminie do 3 dni roboczych od otrzymania wniosku o uzasadnienie oceny i przekazuje ją
Dyrektorowi.
9. Nauczyciele zobowiązani są do konsultacji i rozmów z rodzicami.
Informowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych
§ 72.
1. Na miesiąc przed śródrocznym i końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani poinformować w formie pisemnej ucznia i jego
rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych.
2. Na tydzień przed śródrocznym i końcoworocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady
Pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania.
Ocenianie zachowania
§ 73.
1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych,
jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i pracowników Zespołu.
2. Przy ocenianiu zachowania uczniów bierze się również pod uwagę następujące postawy:
1) umiejętność przyznawania się do winy i wynagradzania popełnionego zła,
2) zmiana dotychczasowego zachowania ucznia,
3) uczciwość i prawdomówność,
4) aktywne włączenie się w prace na rzecz klasy i Zespołu
3. Przed ustaleniem oceny zachowania wychowawca powinien zasięgnąć opinii o uczniu od
nauczycieli i innych pracowników Zespołu, uczniów z zespołu klasowego oraz uwzględnić
dokumentację prowadzoną przez szkołę (w tym dokumentację pedagoga).
4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne
dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego
zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie
indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej.
5. Kryteria oceniania zachowania ucznia uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu
edukacyjnego.
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§ 74.
1. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy jest
zobowiązany powiadomić uczniów o przewidywanej ocenie z zachowania.
2. Za wyjściową przyjmuje się ocenę poprawną.
3. Kryteria i tryb ustalania oceny z zachowania powinny być znane wszystkim nauczycielom oraz
omówione z uczniami na lekcjach wychowawczych.
4. Z zasadami, kryteriami i trybem ustalania oceny z zachowania wychowawcy powinni zapoznać
rodziców na pierwszym zebraniu klasowym.
§ 75.
1. Ocena wzorowa:
1) Stosunek do obowiązków szkolnych:
a) osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości,
b) wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy, reprezentuje klasę lub szkołę w konkursach i
olimpiadach,
c) samodzielnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,
d) systematycznie przygotowuje się do zajęć,
e) efektywnie wykorzystuje czas przeznaczony na naukę,
f) przestrzega postanowień zawartych w statucie Gimnazjum.
2) Aktywność – zaangażowanie ucznia:
a) wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
b) bierze czynny udział w akademiach i uroczystościach,
c) pełni aktywnie funkcje w klasie i szkole,
d) chętnie udziela pomocy koleżeńskiej,
e) bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych,
f) w klasie drugiej aktywnie uczestniczy w pracy nad projektem edukacyjnym, wykazując się
dużą samodzielnością, innowacyjnością i zaangażowaniem.
3) Kultura osobista:
a) wyróżnia się kulturą osobistą na tle klasy,
b) szanuje mienie szkolne i mienie kolegów,
c) dba o zdrowie, nie stosuje używek,
d) ubiera strój stosowny do okoliczności,
e) jest uczciwy, życzliwy i bezkonfliktowy,
f) podczas lekcji nie używa telefonu komórkowego ani innych urządzeń elektronicznych,
g) nie opuszcza terenu szkoły podczas zajęć,
h) posiada maksymalnie 2 uwagi negatywne zrekompensowane przez dużą liczbę uwag
pozytywnych.
4) Frekwencja:
Nie ma godzin nieusprawiedliwionych, a liczba spóźnień nie przekracza 3.
2. Ocena bardzo dobra:
1) Stosunek do obowiązków szkolnych:
a) osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości,
b) wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy, reprezentuje klasę lub szkołę w konkursach i
olimpiadach,
c) rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,
48

d) systematycznie przygotowuje się do zajęć, sporadycznie zdarza mu się przyjść na lekcje
nieprzygotowanym,
e) efektywnie wykorzystuje czas przeznaczony na naukę,
f) przestrzega postanowień zawartych w statucie Gimnazjum.
2) Aktywność – zaangażowanie ucznia:
a) wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy, Gimnazjum i środowiska,
b) bierze czynny udział w akademiach i uroczystościach,
c) udziela pomocy koleżeńskiej,
d) bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych,
e) W klasie drugiej aktywnie uczestniczy w pracy nad projektem edukacyjnym, realizuje
poszczególne zadania w wyznaczonych terminach.
3) Kultura osobista:
a) Wyróżnia się kulturą osobistą na tle klasy.
b) szanuje mienie szkolne i mienie kolegów.
c) dba o zdrowie, nie stosuje używek.
d) ubiera strój stosowny do okoliczności.
e) jest uczciwy, życzliwy i bezkonfliktowy.
f) podczas lekcji nie używa telefonu komórkowego ani innych urządzeń elektronicznych.
g) nie opuszcza terenu szkoły podczas zajęć.
h) posiada maksymalnie 2 uwagi negatywne, zrekompensowane przez uwagi pozytywne.
4) Frekwencja:
Nie ma godzin nieusprawiedliwionych, a liczba spóźnień nieusprawiedliwionych nie przekracza 6.
3. Ocena dobra:
1) Stosunek do obowiązków szkolnych:
a) osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości,
b) stara się dobrze wykorzystać czas przeznaczony na naukę,
c) bez większych zastrzeżeń wypełnia obowiązki ucznia zawarte w Statucie Gimnazjum.
2) Aktywność – zaangażowanie ucznia:
a) wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy,
b) poproszony udziela pomocy koleżeńskiej,
c) bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych,
d) w klasie drugiej uczestniczy w pracy nad projektem edukacyjnym, realizuje poszczególne
zadania w wyznaczonych terminach.
3) Kultura osobista:
a) szanuje mienie szkolne i mienie kolegów,
b) dba o zdrowie, nie stosuje używek,
c) posiada nie więcej niż 3 uwagi negatywne niezrekompensowane przez uwagi pozytywne,
d) ubiera strój stosowny do okoliczności,
e) jest uczciwy, życzliwy i bezkonfliktowy,
f) podczas lekcji nie używa telefonu komórkowego ani innych urządzeń elektronicznych,
g) nie opuszcza terenu szkoły podczas zajęć,
h) liczba uwag negatywnych, zrekompensowana jest przez uwagi pozytywne.
4) Frekwencja:
Liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 7, a liczba spóźnień nie przekracza 10.
4. Ocena poprawna:
1) Stosunek do obowiązków szkolnych:
a) zdarza się, że naruszy przepisy i regulaminy,
b) naprawia wskazane błędy na polecenie nauczyciela,
c) poprawnie wypełnia obowiązki ucznia wynikające ze Statutu Gimnazjum.
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2) Aktywność – zaangażowanie ucznia:
a) jest bierny wobec życia klasy i szkoły oraz działań organizowanych przez klasę lub szkołę,
b) wykazuje aktywność dopiero na wyraźną prośbę nauczyciela,
c) w klasie drugiej współpracuje z członkami zespołu, realizując projekt edukacyjny oraz
wypełnia większość powierzonych zadań.
3) Kultura osobista:
a) wykazuje brak zdyscyplinowania w czasie przerw, ale wykazuje poprawę po zwróceniu
uwagi przez nauczyciela,
b) sporadycznie przeszkadza w prowadzeniu zajęć,
c) wykazuje małą dbałość o kulturę słowa,
d) czasem używa telefonu komórkowego podczas lekcji, ale nie używa innych urządzeń
elektronicznych,
e) nie zawsze ma stosowny strój,
f) ma maksymalnie 5 uwag negatywnych, nierekompensowanych przez uwagi pozytywne.
4) Frekwencja:
Liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 14, a liczba spóźnień nie przekracza 15.
5. Ocena nieodpowiednia:
1) Stosunek do obowiązków szkolnych:
a) nie wypełnia obowiązków ucznia zawartych w Statucie Gimnazjum,
b) nie przygotowuje się do lekcji.
2) Aktywność – zaangażowanie ucznia:
a) nie bierze udziału w żadnych formach zajęć organizowanych przez klasę lub szkołę,
b) często spóźnia się na lekcje,
c) w klasie drugiej nie wywiązuje się z zadań powierzonych w ramach realizacji projektu
edukacyjnego.
3) Kultura osobista:
a) w sposób rażący i złośliwy przeszkadza w prowadzeniu lekcji,
b) wykazuje brak zdyscyplinowania podczas przerw,
c) używa wulgarnych słów,
d) jego wygląd i strój są nieodpowiednie tzn. stosuje jaskrawy makijaż, farbuje włosy, nosi
ekstrawaganckie fryzury, jego ubranie jest przezroczyste, zbyt krótkie zawiera niestosowne
elementy, ma zbyt długie paznokcie, nosi niebezpieczną biżuterię,
e) w sposób arogancki odnosi się do pracowników Zespołu i kolegów,
f) szkodzi własnemu zdrowiu, pali papierosy, używa alkoholu, narkotyków, dopalaczy,
g) niszczy cudzą własność,
h) używa na lekcjach telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych,
i) nagrywa, filmuje lub fotografuje sytuacje szkolne podczas lekcji lub przerw bez zgody
nauczyciela lub uczniów (urządzenia te będą przez nauczyciela odbierane i dostarczane do
depozytu w sekretariacie Zespołu, a rodzice są zobowiązani do osobistego ich odbioru),
j) nie reaguje na upomnienia nauczycieli,
k) fałszuje podpisy i dokumenty.
4) Frekwencja:
Uczeń wagaruje, a liczba godzin nieusprawiedliwionych jest większa niż 14 a mniejsza niż 30.
6. Ocena naganna:
1) Stosunek do obowiązków szkolnych:
a) notorycznie nie przygotowuje się do lekcji,
b) nie wypełnia obowiązków ucznia zawartych w Statucie Gimnazjum,
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c) odmawia korzystania z form pomocy proponowanych przez szkołę np. z zajęć
wyrównawczych.
2) Aktywność – zaangażowanie ucznia:
a) odmawia udziału w każdym rodzaju zajęć organizowanych przez klasę lub szkołę,
b) pomimo stosowania środków zaradczych nie poprawia swojego zachowania,
c) w klasie drugiej odmawia udziału w realizacji projektu edukacyjnego.
3) Kultura osobista:
a) w sposób rażący i złośliwy przeszkadza w prowadzeniu lekcji,
b) wykazuje brak zdyscyplinowania podczas przerw,
c) używa wulgarnych słów,
d) jego wygląd i strój są nieodpowiednie tzn. stosuje jaskrawy makijaż, farbuje włosy, nosi
ekstrawaganckie fryzury, jego ubranie jest przezroczyste, zbyt krótkie, ma zbyt długie
paznokcie, nosi niebezpieczną biżuterię,
e) w sposób arogancki odnosi się do pracowników Zespołu i kolegów,
f) szkodzi własnemu zdrowiu, pali papierosy, używa alkoholu, narkotyków, dopalaczy,
g) niszczy cudzą własność,
h) używa na lekcjach telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych,
i) nagrywa, filmuje lub fotografuje sytuacje szkolne podczas lekcji lub przerw bez zgody
nauczyciela lub uczniów i rozpowszechnia je,
j) nie reaguje na upomnienia nauczycieli,
k) fałszuje podpisy i dokumenty,
l) wszedł w konflikt z prawem.
4) Frekwencja:
Uczeń wagaruje, a liczba godzin nieusprawiedliwionych jest większa niż 30.
Zwolnienie z zajęć
§ 76.
1. Dyrektor Zespołu zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez
ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii – tzw. zwolnienie
częściowe.
2. Dyrektor Zespołu zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych
lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej
oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje
się „zwolniony” albo „zwolniona”.
4. Dyrektor Zespołu na wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego
ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego
nowożytnego.
5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o
potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego
może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
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6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
Klasyfikacja
§ 77.
1. Uczeń podlega klasyfikacji:
1) śródrocznej;
2) rocznej.
3) końcowej.
2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z
zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych
zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych
i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych
zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
4. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo
najwyższej;
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
odpowiednio w klasach programowo niższych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania
ustalona w klasie programowo najwyższej.
5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
7. Nauczyciel nie powinien „dopytywać” uczniów pod koniec półrocza na wyższą ocenę - ocena
klasyfikacyjna jest efektem całorocznej pracy.
§ 78.
1. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim otrzymuje z
danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną,
2. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,
otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.
§ 79.
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli
brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia
w półroczu, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.
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3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.
§ 80.
1. Uczeń zobowiązany jest poprawić śródroczną ocenę niedostateczną z danego przedmiotu.
2. Nauczyciel określa termin i tryb poprawy oceny niedostatecznej oraz przygotowuje zakres
materiału do poprawy.
3. Końcowym terminem poprawy śródrocznych ocen niedostatecznych jest 31. marca.
4. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji
śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym
programie edukacyjno-terapeutycznym.
Promowanie
§ 81.
1. Uczeń, który ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał oceny klasyfikacyjne
roczne wyższe od stopnia niedostateczny, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.
2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią
rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
3. Na świadectwie szkolnym promocyjnym w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen
klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się:
1) poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć;
2) ocenę z religii albo etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez wskazywania, z
jakich zajęć jest to ocena;
3) ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i zajęcia
z etyki.
§ 82.
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć
edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.
2. Rada Pedagogiczna może zezwolić uczniowi na egzamin poprawkowy w przypadku rocznych ocen
niedostatecznych z dwóch zajęć edukacyjnych.
Ukończenie Gimnazjum
§ 83.
1. Uczeń kończy Gimnazjum jeżeli:
1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych
pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne;
2) przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.
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2. Uczeń kończy Gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75
oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, albo obydwa do
średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
3a. Na świadectwie ukończenia szkoły w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z
religii/etyki, wpisuje się:
1) poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć;
2) ocenę z religii albo etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez wskazywania, z
jakich zajęć jest to ocena;
3) ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i zajęcia
z etyki.
4. Uczeń, który spełni warunki ukończenia Gimnazjum otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły
wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
5. Uczeń, który nie spełni warunków ukończenia Gimnazjum, tj. nie otrzyma pozytywnych ocen
końcowych, otrzymuje jedynie informację o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
6. List gratulacyjny otrzymują rodzice uczniów, których średnia z wszystkich przedmiotów na
świadectwie wynosi 5,0, a żadna z ocen nie jest niższa niż ocena bardzo dobra oraz ocena wzorowa
z zachowania. W przypadku, gdy żaden uczeń w klasie nie uzyska wymaganej średniej, nagrodą
uhonorowany zostaje najlepszy z nich.
Egzamin klasyfikacyjny
§ 84.
1. Egzamin klasyfikacyjny zdaje uczeń, który:
1) jest niesklasyfikowany z powodu 50% nieobecności usprawiedliwionej na zajęciach
edukacyjnych;
2) jest niesklasyfikowany z powodu 50% nieobecności nieusprawiedliwionej na zajęciach
edukacyjnych. Warunkiem jest złożenie przez ucznia lub jego rodziców wniosku, a następnie
Rada Pedagogiczna wyraża zgodę na egzamin klasyfikacyjny;
3) realizuje na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki;
4) spełnia obowiązek szkolny poza szkołą.
2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w następującym trybie:
1) śródroczny w pierwszym miesiącu drugiego semestru;
2) roczny – nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych.
3. Termin ustala się z uczniem i jego rodzicami.
4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w
ustalonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez
Dyrektora Zespołu.
5. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.
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§ 85.
1. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej.
2. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, informatyki, zajęć
artystycznych i zajęć technicznych powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.
3. W przypadku ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności usprawiedliwionych, nie
przeprowadza się egzaminu z plastyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, muzyki i
wychowania fizycznego oraz nie ustala się oceny zachowania.
4. Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą:
1) nie przeprowadza się egzaminu klasyfikującego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki,
muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych i wychowania fizycznego oraz dodatkowych
zajęć edukacyjnych;
2) ustala się liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów
klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.
§ 86.
1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zespołu.
2. Skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek
szkolny poza szkołą:
1) Dyrektor Zespołu albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Zespołu – przewodniczący
komisji;
2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany
ten egzamin.
3. Skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który nie mógł być
klasyfikowany ze względu na nieobecność na zajęciach szkolnych:
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
§ 87.
1. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) skład komisji;
3) termin egzaminu,
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
2. Do protokołu załącza się pracę pisemną ucznia oraz informacje o jego odpowiedziach ustnych.
Protokół dołącza się do arkusza ocen ucznia.
3. Uczniowi niesklasyfikowanemu zamiast oceny wpisuje się „niesklasyfikowany”.
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Egzamin poprawkowy
§ 88.
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch
obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej.
3. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, wychowania
fizycznego, informatyki powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu wakacji; termin wyznacza Dyrektor
Zespołu do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
5. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu z przyczyn losowych w wyznaczonym terminie, może
przystąpić do niego w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do
końca września.
§ 89.
1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zespołu. W jej skład
wchodzą:
1) Dyrektor Zespołu albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora –przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcie edukacyjne - jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - członek komisji.
2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcie edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na
własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku
Dyrektor Zespołu powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w
porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
§ 90.
1. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu poprawkowego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
2. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
3. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.
4. Uczeń, który nie zdał egzaminu, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza
klasę.
5. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń także w klasie programowo najwyższej.
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6. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz promować
ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania,
realizowane w klasie programowo wyższej.
Egzamin weryfikacyjny
§ 91.
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Zespołu, jeżeli uznają, że roczna
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały
ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
2. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od
dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania
tych ocen, Dyrektor Zespołu powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian
wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć
edukacyjnych;
2) przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
§ 92.
1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć
technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim
formę zadań praktycznych.
3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od
dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
4. W skład komisji przeprowadzającej sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z zajęć
edukacyjnych wchodzą:
1) Dyrektor Zespołu albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Zespołu –przewodniczący
komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na
własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku
Dyrektor Zespołu powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w
porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
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7. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od
ustalonej wcześniej oceny.
8. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania sprawdzające;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
9. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora
Zespołu w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
§ 93.
1. W skład komisji. która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wchodzą:
1) Dyrektor Zespołu albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Zespołu –przewodniczący
komisji;
2) wychowawca oddziału;
3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
4) pedagog;
5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
6) przedstawiciel Rady Rodziców.
2. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia
zastrzeżeń.
3. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów.
4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej
wcześniej oceny.
6. Z posiedzenia komisji, sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
2) termin posiedzenia komisji;
3) imię i nazwisko ucznia;
4) wynik głosowania;
5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
7. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
Egzamin gimnazjalny
§ 94.
1. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w formie pisemnej.
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2. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany:
1) w terminie głównym: w kwietniu;
2) w terminie dodatkowym: w czerwcu.
3. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:
1) w części pierwszej - humanistycznej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego
oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;
2) w części drugiej - matematyczno-przyrodniczej - wiadomości i umiejętności z zakresu
matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii;
3) w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.
4. Za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego w szkole odpowiada Dyrektor Zespołu.
§ 95.
1. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego,
którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana na poziomie podstawowym i na
poziomie rozszerzonym.
3. Trzecia cześć egzaminu gimnazjalnego na podstawie podstawowym jest obowiązkowa dla
wszystkich uczniów. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu III.O, co
odpowiada trzyletniej nauce języka w gimnazjum.
4. Egzamin na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy dla uczniów, którzy w gimnazjum
kontynuowali naukę języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej, poziom III.1.
5. Egzamin na poziomie rozszerzonym jest dobrowolny dla uczniów, którzy nie uczyli się wybranego
języka obcego w szkole podstawowej.
§ 96.
1. Do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w szkole Dyrektor Zespołu powołuje zespół
egzaminacyjny.
2. Dyrektor Zespołu jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego.
3. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, spośród członków zespołu egzaminacyjnego, powołuje
zespoły nadzorujące przebieg egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych
oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.
4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego organizuje i nadzoruje przebieg egzaminu
gimnazjalnego, w tym:
1) informuje uczniów o egzaminie gimnazjalnym;
2) zapewnia przekazanie do okręgowej komisji egzaminacyjnej informacji niezbędnych do
przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego;
3) zapewnia warunki do samodzielnej pracy uczniów podczas egzaminu gimnazjalnego;
4) zabezpiecza przed nieuprawnionym ujawnieniem materiały egzaminacyjne niezbędne do
przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego od momentu odbioru materiałów egzaminacyjnych
do momentu ich przekazania dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej
§ 97.
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1. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części
egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego - z części trzeciej tego
egzaminu.
2. Zwolnienie z danego zakresu części pierwszej lub z danego zakresu części drugiej egzaminu
gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego najwyższego wyniku.
3. W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego języka obcego nowożytnego
niż ten, który został zadeklarowany odpowiednio w części trzeciej egzaminu gimnazjalnego,
Dyrektor Zespołu, na wniosek rodziców ucznia złożony nie później niż na 2 tygodnie przed
terminem egzaminu gimnazjalnego, informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka
obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć
edukacyjnych.
§ 98.
1. Rodzice ucznia składają Dyrektorowi Zespołu, nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego,
w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, pisemną deklarację:
1) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu
gimnazjalnego;
2) informującą o zamiarze przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie
rozszerzonym, w przypadku wybranego języka obcego, którego uczeń nie uczył się w szkole
podstawowej.
2. Rodzice ucznia mogą złożyć Dyrektorowi Zespołu, nie później niż na 3 miesiące przed terminem
egzaminu gimnazjalnego, pisemną informację o:
1) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji;
2) rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie
rozszerzonym, w przypadku wybranego języka obcego, którego uczeń nie uczył się w szkole
podstawowej.
§ 99.
1. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych:
1) nie przystąpił do danej części egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie głównym;
2) przerwał dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego,
- przystępuje do danej części egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej
części egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym w szkole, której jest uczniem.
2. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do
danej części egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części
egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na
udokumentowany wniosek Dyrektora Zespołu, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do
danej części egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części
egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor Zespołu składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.
§ 100.
1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są przedstawiane w procentach i na skali centylowej.
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2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej
na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace
egzaminacyjne oraz elektronicznego odczytu karty odpowiedzi - w przypadku wykorzystania do
sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych.
3. Wyniki egzaminu gimnazjalnego obejmują:
1) wynik z języka polskiego;
2) wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie;
3) wynik z matematyki;
4) wynik z przedmiotów przyrodniczych;
5) wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;
6) wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym - w przypadku gdy uczeń
przystąpił do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.
4. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.
5. Wyniki egzaminu gimnazjalnego nie wpływają na ukończenie szkoły.
§ 101.
1. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku, w odległości
zapewniającej samodzielność pracy
2. Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny nie można wnosić
żadnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów i przyborów pomocniczych
niewymienionych w komunikacie ani korzystać z nich w tej sali.
3. Uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności
tworzy własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego.
§ 102.
1. W przypadku:
1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub
2) wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia
telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w
komunikacie lub
3) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu odpowiedniej części lub danego zakresu albo
poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, w sposób utrudniający pracę pozostałym
uczniom,
- przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi dany zakres albo
poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.
2. Informację o przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu
gimnazjalnego.
3. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora:
1) niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia,
2) występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na
udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia,
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- dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem Dyrektora Zespołu,
uczniowi i jego rodzicom pisemną informację o zamiarze unieważnienia temu uczniowi danego
zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.
4. Dyrektor Zespołu niezwłocznie przekazuje tę informację uczniowi i jego rodzicom.
5. Uczeń lub jego rodzice mają prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie której
dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zamierza unieważnić dany zakres albo poziom
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.
6. Wniosek składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od
dnia otrzymania pisemnej informacji o zamiarze unieważnienia egzaminu.
7. Uczeń, któremu unieważniono dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego, przystępuje ponownie do danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części
egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie w szkole, której jest uczniem.
8. W przypadku unieważnienia danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego, przeprowadzonego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji
egzaminacyjnej ustala wynik odpowiednio danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części
egzaminu gimnazjalnego jako "0%".
§ 103.
1. Uczeń lub jego rodzice mogą, w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia danego zakresu
albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, zgłosić zastrzeżenia wraz z
uzasadnieniem do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli uznają, że w trakcie
egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.
2. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego
ucznia w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w
terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczenia o
wynikach egzaminu gimnazjalnego.
§ 104.
1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
warunki i sposób przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, w tym:
1) wykaz języków obcych nowożytnych, z których jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny;
2) zakres i terminy przekazywania dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej informacji
niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego;
3) tryb wydawania opinii;
4) skład zespołów,
5) szczegółowe zadania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;
6) zakres informacji, które zamieszcza się w protokołach;
7) sposób postępowania z materiałami egzaminacyjnymi dostarczanymi do szkół, w tym tryb
zgłaszania nieprawidłowości w tym zakresie;
8) czas trwania, sposób organizacji i przeprowadzania każdej części egzaminu gimnazjalnego;
9) sposób postępowania w sytuacjach zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu
gimnazjalnego;
10) sposób przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w miejscu innym niż szkoła ze względu na
stan zdrowia ucznia lub jego niepełnosprawność;
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11) termin przechowywania prac uczniów oraz dokumentacji egzaminu gimnazjalnego;
12) osoby, które nie wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego i nie biorą udziału w
przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego;
13) osoby, które mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas egzaminów, w tym osoby, które
mogą występować w charakterze obserwatorów podczas egzaminu gimnazjalnego.
2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej
komunikat w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub
przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych
związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, uprawniających do zwolnienia z
przystąpienia do danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.
§ 105.
1. Uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się dostosowuje się warunki i formy
przewidziane do indywidualnych potrzeb ucznia na podstawie opinii poradni psychologicznopedagogicznej.
2. Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach
odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia
wydanego przez lekarza.
3. Zmian w WSO dokonuje Rada Pedagogiczna uwzględniając aktualnie obowiązujące akty prawne.
Projekt gimnazjalny
§ 106.
1. Uczniowie Gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, który jest zespołowym,
planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z
zastosowaniem różnorodnych metod.
2. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje:
1) wybór tematu projektu edukacyjnego;
2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
3) wykonanie zaplanowanych działań;
4) publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;
5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.
3. Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
§ 107.
1. Dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, ustala:
1) zadania nauczyciela – opiekuna grupy projektowej;
2) czas realizacji projektu edukacyjnego;
3) termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;
4) sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym;
5) inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.
2. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną realizację
projektu edukacyjnego, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu, o
których mowa w ust. 1.
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3. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego
wpisuje się na świadectwie ukończenia Gimnazjum.
4. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach oceniania
zachowania ucznia Gimnazjum zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym.
§ 108.
1. Dyrektor Zespołu może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach
uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu.
2. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, na świadectwie ukończenia
Gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji
projektu wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
§ 109.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, w tym:
zakres projektu edukacyjnego oraz warunki jego realizacji, z uwzględnieniem konieczności ujęcia w
kryteriach oceniania zachowania udziału ucznia w realizacji projektu edukacyjnego;

ROZDZIAŁ 9
REKRUTACJA
§ 110.
1. Młodzież przyjmuje się do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
2. Przepisy rekrutacji stosuje się także do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do Gimnazjum.
3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, skład i
szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, szczegółowy tryb i terminy przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania
dokumentów - uwzględniając konieczność zapewnienia przyjmowania kandydatów na równych i
przejrzystych zasadach oceny ich wiedzy, umiejętności i osiągnięć.
4. Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców, dzieci i
młodzież zamieszkałe w gminie Krasne.
5. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli Gimnazjum nadal dysponuje wolnymi
miejscami.
6. Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej.
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Procedura przyjmowania uczniów zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum
§ 111.
1. Rodzice kandydata zobowiązani są zgłosić dziecko do Gimnazjum w sekretariacie Zespołu w
terminie wyznaczonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
2. Gimnazjum wyznacza druk zgłoszenia kandydata.
3. W terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jest ogłaszana lista uczniów z obwodu
Gimnazjum zakwalifikowanych z urzędu do klasy pierwszej.
4. Kandydaci zobowiązani są dostarczyć w terminie wyznaczonym przez Podkarpackiego Kuratora
Oświaty:
1) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
2) (uchylony);
3) deklarację udziału w zajęciach religii na druku szkoły (druk Gimnazjum),
4) kartę zdrowia,
5) zdjęcie legitymacyjne.
5. W terminie wskazanym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty zostanie ogłoszona lista
przyjętych kandydatów.
Procedura przyjmowania uczniów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum
§ 112.
1. W przypadku dysponowania przez Gimnazjum wolnymi miejscami, na wniosek rodziców mogą być
przyjęci kandydaci – absolwenci szkół podstawowych, którzy zamieszkują poza obwodem
Gimnazjum.
2. W pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci konkursów kuratoryjnych o zasięgu co najmniej
wojewódzkim.
3. W dalszej kolejności przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów za
wyniki w nauce i osiągnięcia pozaszkolne.
4. W przypadku równej liczby punktów uzyskanej przez więcej niż jednego kandydata na ostatnie
miejsce w grupie rekrutacyjnej, na listę zakwalifikowanych do klasy pierwszej zostanie wpisany ten
z kandydatów, który ma wyższą ocenę z matematyki na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej.
5. Rodzice kandydatów zobowiązani są złożyć wniosek do Gimnazjum w sekretariacie Zespołu w
terminie wyznaczonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
6. Gimnazjum wyznacza druk wniosku.
7. Nie przyjmuje się do Gimnazjum ucznia, który uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej nieodpowiednią lub naganną ocenę zachowania.
8. Kandydaci zobowiązani są dostarczyć w terminie wyznaczonym przez Podkarpackiego Kuratora
Oświaty oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
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9. W terminie wyznaczonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty zostanie ogłoszona lista
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów. Na liście podaje się liczbę punktów, która
uprawnia do przyjęcia.
10. Kandydaci niezakwalifikowani mają obowiązek odebrać złożone dokumenty do pierwszego piątku
po ogłoszeniu listy przyjętych kandydatów.
11. W terminie wyznaczonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty zostanie ogłoszona lista
przyjętych i nieprzyjętych kandydatów do klasy pierwszej Gimnazjum. Na liście podaje się liczbę
punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz dzień podania do wiadomości listy opatrzonej podpisem
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
12. Kandydaci przyjęci są zobowiązani dostarczyć deklarację uczestniczenia w lekcjach religii (druk
Gimnazjum), kartę zdrowia i jedno zdjęcie legitymacyjne do pierwszego piątku po ogłoszeniu listy
przyjętych kandydatów.
§ 113.
1. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria:
1) I grupa kryteriów, tzw. kryteria konstytucyjne, zapisane w ustawie:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Wszystkie kryteria z tej grupy mają jednakową wartość i są brane pod uwagę łącznie.
2) II grupa kryteriów (tzw. kryteria społeczne)
a) kryteria uwzględniają zakres społecznych potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb
rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić
obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi oraz lokalnych potrzeb społecznych,
b) kryteria określa organ prowadzący,
c) przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów,
d) określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów,
e) każde kryterium może mieć różną wartość,
f) do tej grupy kryteriów można dołączyć kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.
Spełnienie tego kryterium potwierdzone jest oświadczeniem.
§ 114.
1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gimnazjum nadal dysponuje wolnymi
miejscami, Dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.
2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego
poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
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Procedura odwoławcza
§ 115.
1. 7 dni od daty opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może złożyć
wniosek do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy.
2. 5 dni od daty wystąpienia rodzica z wnioskiem, przewodniczący komisji rekrutacyjnej sporządza
uzasadnienie odmowy przyjęcia.
3. w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, można wnieść odwołanie do Dyrektora od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
4. w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, Dyrektor rozpatruje dowołanie.
5. na rozstrzygnięcie Dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
§ 116.
1. Dyrektor Zespołu:
1) podaje informacje o warunkach rekrutacji do wiadomości publicznej do końca lutego roku
szkolnego poprzedzającego rekrutację do klasy pierwszej Gimnazjum;
2) powołuje szkolną komisję rekrutacyjną spośród nauczycieli Gimnazjum.
2. Szkolna komisja rekrutacyjna:
1) przeprowadza postępowanie rekrutacyjne;
2) ustala wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
3) ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych;
4) sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego;
5) sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
3. Organ prowadzący Gimnazjum:
1) określa społeczne kryteria rekrutacji oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę
punktów;
2) określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów (społecznych) lokalnych;
3) podejmuje decyzję, czy w ramach kryteriów brane jest kryterium dochodu na osobę w rodzinie
kandydata.
§ 117.
1. Jawnymi danymi osobowymi są imię i nazwisko kandydata, które umieszcza się w budynku
Gimnazjum w widocznym miejscu.
2. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz
dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w
którym uczeń uczęszcza do Gimnazjum.
3. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego, są
przechowywane w szkole przez okres 1 roku, chyba że na rozstrzygnięcie Dyrektora Zespołu
została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone
prawomocnym wyrokiem.
§ 118
1. O przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje Dyrektor, z wyjątkiem przypadków
przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum, które są przyjmowane z urzędu.
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2. Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy Gimnazjum
powodujących dodatkowe skutki finansowe, Dyrektor Zespołu może przyjąć ucznia po uzyskaniu
zgody organu prowadzącego.
3. Uczeń jest przyjmowany na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej.
4. Przyjmując ucznia można przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny, przeprowadzany na podstawie
przepisów w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
§ 119.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
warunki przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły, a
także przypadki, w których uczeń przechodzący z jednego typu publicznej szkoły do innego typu
publicznej szkoły może być przyjęty do klasy programowo wyższej, niż to wynika z ostatniego
świadectwa szkolnego, uwzględniając potrzebę uzupełnienia różnic programowych przez uczniów, w
tym kontynuowania nauki języka obcego nowożytnego.
§ 120.
1. Sposób przeliczania punktów:
1) (uchylony);
2) Punktacja za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących
przedmiotów (max. 54 pkt):
a) język polski: celujący 12 pkt, bardzo dobry 10 pkt, dobry 8 pkt, dostateczny i niższy 0 pkt,
b) matematyka: celujący 18 pkt, bardzo dobry 15 pkt, dobry 12 pkt, dostateczny i niższy 0 pkt,
c) historia: celujący 6 pkt, bardzo dobry 5 pkt, dobry 4 pkt, dostateczny i niższy 0 pkt,
d) przyroda: celujący 6 pkt, bardzo dobry 5 pkt, dobry 4 pkt, dostateczny i niższy 0 pkt,
e) język obcy obowiązkowy: celujący 6 pkt, bardzo dobry 5 pkt, dobry 4 pkt, dostateczny i
niższy 0 pkt,
3) Punktacja za ocenę zachowania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (max. 6 pkt):
a) wzorowe 6 pkt,
b) bardzo dobre 5 pkt,
c) dobre 3 pkt,
d) poprawne i niższe 0 pkt
4) Tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty:
20 pkt,
5) Wysokie miejsce – tytuł laureata, finalisty lub uzyskanie wyróżnienia w pozaszkolnych
konkursach przedmiotowych lub tematycznych: 15 pkt;
6) Szczególne osiągnięcia sportowe (punktowane jedno największe osiągnięcie) wpisane na
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej: 10 pkt;
7) Szczególne osiągnięcia artystyczne (punktowane jedno największe osiągnięcie) wpisane na
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej: 10 pkt;
8) Inne osiągnięcia ucznia wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, w tym
wolontariat, praca na rzecz społeczności szkolnej: 10 pkt.
§ 121.
We wszystkich sprawach wątpliwości decyzję podejmuje Dyrektor Zespołu.
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Postanowienia końcowe
§ 122.
1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.
3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Zespołu określają odrębne przepisy.
4. Szkoła prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie określonym w ustawie.
6. Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu określa ustawa.
7. Dyrektor Zespołu zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom
społeczności szkolnej.
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