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Podstawa prawna: 

   -     Uchwała nr 147 Rady Ministrów z dnia 05 listopada 1991 roku, 

- Art. 50 ust. 2 pkt. 1 w myśl art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie 

oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), 

- Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 02 września 1990r. (Dz. U.  z 1991r. nr 120, poz. 

526), 

- Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, 

- Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 

przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. nr 61, poz. 624; 2002r. nr 10 poz. 96), 

- Rozporządzenie MENiS z dnia 07 września 2004r. w sprawie warunków i sposobów 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004r. nr 199, poz. 2046), 

- Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu 

przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do 

innych (Dz. U. z 2004r. nr 26, poz. 232), 

- Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego 

(Dz. U. z 2002r. nr 46, poz. 432, z późniejszymi zmianami), 

- Uchwała Rady Pedagogicznej nr 8/04/05 z dnia 15 grudnia 2004r. o zmianach w Statucie 

szkoły i nadaniu mu jednolitego tekstu 

- Rozporządzenie MEN z dnia 08 września 2006 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych  

-  Uchwała Rady Pedagogicznej nr 5/06/07 z dnia 20 września 2006r. o zmianach w Statucie 

szkoły i nadaniu mu jednolitego tekstu 

- rozporządzenie MEN z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z dnia 27 

lutego 2007, nr 35, poz. 222) 

- Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 9 maja 2007, nr 80, poz. 542) 

- Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobów 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007, nr 83, poz. 562 z późn. 

zm.) 

- Uchwała Rady Pedagogicznej nr 9/06/07 z dnia 22 czerwca 2007r.  
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- Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczania do użytku w 

szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania 

do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2009, nr 89, poz. 730) 

- Rozporządzenie MEN z dnia 13 lipca 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007, nr 

130, poz. 906) 

- Uchwała Rady Pedagogicznej nr 3/07/08 z dnia 31 sierpnia 2007r.  

- Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta 

Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 

2008, nr 145, poz. 917) 

- Uchwała Rady Pedagogicznej nr 3/08/09 z dnia 24 listopada 2008r.  

- Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie 

sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu 

seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o 

wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej 

prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 

2009, nr 131, poz. 1079) 

- Rozporządzenie MEN z dnia 19 sierpnia 2009 roku w sprawie dopuszczalnych form 

realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2009, nr 

136, poz. 1116) 

- Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 

2009, nr 139, poz. 1130) 

- Rozporządzenie MEN z dnia 26 sierpnia 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2009, nr 

144, poz. 1150) 

- Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla 

bezpieczeństwa 

- Uchwała Rady Pedagogicznej nr 3/09/10 z dnia 05 listopada 2009r.  

- Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania  sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2010, nr 

156, poz. 1046) 

    - Uchwała Rady Pedagogicznej nr 4/10/11 z dnia 10 listopada 2010 
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-  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

 

1. Niniejszy statut dotyczy Gimnazjum nr 12 w Rybniku. 

2. Ilekroć w niniejszym statucie mowa będzie o „szkole”, to będzie chodziło o Gimnazjum 

nr 12 w Rybniku. 

3. Siedziba Gimnazjum: 44 –273 Rybnik ul. Sportowa 52. 

 

§ 2 

 

1. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. Nazwa szkoły brzmi: 

Gimnazjum nr 12 w Rybniku. Regon szkoły: 276606585.  

               NIP szkoły: 642-27-07-096 

2. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót – G 12. 

 

§ 3 

 

1. Organem prowadzącym jest Miasto Rybnik. 

2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Delegatura 

Kuratorium Oświaty w Rybniku. 

   3.   Cykl kształcenia w szkole trwa 3 lata. 
   4.   Szkoła nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY ORAZ SPOSÓB ICH 

REALIZACJI 

 

§ 4 

 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, w przepisach 

wydanych na jej podstawie oraz uwzględniając program wychowawczy gimnazjum i 
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program profilaktyki dostosowany do potrzeb środowiska – o których mowa w odrębnych 

przepisach: 

 

1. Umożliwia wszechstronny rozwój intelektualny dostosowując treści kształcenia do 

indywidualnych, aktualnych możliwości uczniów, ich wieku, zainteresowań i aspiracji. 

2. Umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia. 

3. Wspomaga rodziców w wychowaniu realizując opracowany przy ich współudziale 

program wychowawczy. 

4. Organizuje proces nauczania uwzględniając możliwości psychofizyczne uczniów, 

zapewnia pomoc psychologiczną przez zatrudnienie pedagoga i współpracę z poradnią 

psychologiczno – pedagogiczną oraz innymi specjalistycznymi placówkami. 

5. Zapewnia możliwość pobierania nauki dzieciom niepełnosprawnym oraz 

niedostosowanym społecznie i z różnymi dysfunkcjami. 

6. Stwarza warunki dla uczniów szczególnie uzdolnionych, którzy mogą poszerzać swoje 

wiadomości oraz kształcić umiejętności. 

7. Dba o bezpieczeństwo i higieniczne warunki nauki w czasie pobytu uczniów w szkole 

oraz w trakcie zajęć dodatkowych organizowanych przez szkołę. 

8. Wspiera uczniów w trudnych sytuacjach rodzinnych i losowych, współpracuje 

z ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkiem zdrowia, radą dzielnicy, policją oraz innymi 

instytucjami udzielającymi finansowego wsparcia oraz specjalistycznej pomocy. 

9. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci organizuje na ich życzenie 

naukę religii. 

10. Kształtuje wewnątrzszkolne stosunki społeczne uwzględniając zasady solidarności, 

demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. 

11. Kładzie nacisk na wychowanie patriotyczne uczniów poprzez: organizację uroczystości 

z okazji świąt narodowych i państwowych, podnoszenie flagi państwowej podczas 

świąt narodowych i państwowych, przybliżanie – w różnych formach – sylwetek 

wybitnych Polaków zasłużonych dla historii Polski i Śląska. 

12. Stara się wychować prawdziwego obywatela Europy. 

    13. Szkoła organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa oraz zajęcia związane z 

wyborem kierunku kształcenia. Systemem doradztwa zajmuje się pedagog szkolny, 

wychowawcy klas w oparciu o wytyczne Wydziału Edukacji, dyrektora szkoły, prezentacje 

szkół ponadgimnazjalnych po konsultacjach z rodzicami. 
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§ 5 

 

1. Szkoła realizuje zadania uwzględniając optymalne warunki rozwoju ucznia, zasady   

bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia przez wprowadzenie: 

 

1) ścieżek edukacyjnych, 

2) nauczania indywidualnego, 

    3) podziału uczniów na grupy podczas zajęć zgodnie z obowiązującymi          

przepisami, 

4) kół zainteresowań, 

5) zajęć wyrównawczo – kompensacyjnych, 

6) współpracy z poradnią  psychologiczno – pedagogiczną oraz innymi 

instytucjami, 

7) współpracy z rodzicami i prawnymi opiekunami uczniów, 

8) tygodniowego rozkładu zajęć dydaktyczno – wychowawczych uczniów 

z uwzględnieniem: równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych 

dniach tygodnia, różnorodności zajęć w każdym dniu oraz nie łączenia w 

kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu. 

 

3. W gimnazjum działają nauczycielskie zespoły oddziałowe, które określają zestaw 

programów nauczania dla danej klasy na cykl kształcenia gimnazjalnego. Zespół tworzą 

nauczyciele uczący w danej klasie. 

4. Szczegółowy sposób wykonywania zadań szkoły ustalany jest w rocznym planie pracy 

szkoły. 

 

§ 6 

 

1. W celu kształcenia i rozwoju zainteresowań uczniów w miarę posiadanych środków po 

rozeznaniu aktualnych potrzeb szkoła prowadzi koła przedmiotowe. 

2. Organizację kół opiniuje Rada Pedagogiczna, a opiekunowie kół ustalają program ich 

działania oraz określają ich typ, wymiar i rozkład godzin. 

3. Godziny do dyspozycji dyrektora przyznawane są na: koła zainteresowań, zajęcia 

wyrównawcze oraz inne formy edukacyjno – przedmiotowe zgodne z przepisami 

oświatowymi. 
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4. W szkole prowadzone są zajęcia sportowe organizowane przez nauczycieli i 

instruktorów zatwierdzonych przez MUKS oraz GKS „Dwunastka Rybnik”, które są 

zajęciami niezależnymi od ramowych planów nauczania w gimnazjum i finansowanymi 

przez wymienione wyżej jednostki. 

5. Zajęcia sportowe rozszerzają i uzupełniają treści programowe obowiązkowych zajęć 

z wychowania fizycznego oraz pomagają w rozwijaniu uzdolnień sportowych uczniów. 

6. Zajęcia dostosowane są do wieku rozwojowego ucznia i dostępne dla każdego ucznia. 

7. Formy pracy pozalekcyjnej są dokumentowane w dziennikach zajęć pozalekcyjnych pod 

kątem treści programu i stopnia realizacji. 

 

§ 7 

 

1. Dla uczniów, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych 

wymagają pomocy i wsparcia szkoła stosuje następujące formy opieki i pomocy: 

 

1) konsultacje przedmiotowe, 

2) zajęcia wyrównawcze, 

3) zajęcia indywidualne korekcyjno – kompensacyjne, 

4) zajęcia indywidualne, 

5) zajęcia indywidualne dla uczniów prowadzonych systemem 

szkoły specjalnej, 

6) współdziałanie z placówkami opiekuńczo – wychowawczymi 

i resocjalizacyjnymi, 

               7) pomoc materialną. 

 

2. Zajęcia wyrównawcze są organizowane dla uczniów ze środowisk niewydolnych 

wychowawczo oraz uczniów, którzy mają znaczne opóźnienia w opanowaniu 

obowiązkowych programów nauczania. Są to zajęcia z języka polskiego i matematyki. 

Ilość godzin zajęć ustala dyrektor szkoły kierując się potrzebami oraz opinia Rady 

Pedagogicznej. Liczba uczestników zajęć wychowawczych wynosi od 4 do 8 uczniów 

3.     Zajęcia korekcyjno -  kompensacyjne prowadzone są z uczniami, którzy realizują    

program szkoły specjalnej w placówce macierzystej. Są one finansowane przez 

Urząd Miasta na prośbę rodziców po wydaniu odpowiedniego orzeczenia przez 

Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz lekarza specjalistę. Liczebność grupy 
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na zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych uzależniona jest od stopnia 

niepełnosprawności intelektualnej i liczby osób z orzeczeniem z PPP. Zajęcia 

prowadzi nauczyciel z kwalifikacjami do nauczania uczniów realizujących program 

szkoły specjalnej. 

4.  Zajęcia indywidualne są organizowane dla uczniów przewlekle chorych i 

prowadzone przez nauczycieli w domach uczniów - po wydaniu opinii przez 

Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz lekarza specjalistę. 

5. Zajęcia terapeutyczne są organizowane dla uczniów na prośbę rodziców przez 

pedagoga szkolnego po konsultacji z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną. 

6. Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej. Dla  

uczniów jest organizowane dożywianie w postaci obiadów i herbaty. Uczniowie 

będący w trudnej sytuacji materialnej mogą korzystać z bezpłatnej formy 

dożywiania. W celu jej zapewnienia szkoła współpracuje z OPS, sąsiednimi 

parafiami, Radą Dzielnicy, zespołami charytatywnymi oraz otrzymuje wsparcie od 

osób prywatnych. 

7. W ramach działań opiekuńczych i resocjalizacyjnych szkoła współpracuje z:  

             

            1) placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, 

2) pogotowiem opiekuńczym, 

3) inspektorem do spraw nieletnich, 

4) dzielnicowym policji, 

5) specjalnymi ośrodkami szkolno – wychowawczymi. 

 

8. W zakresie opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, losowych 

lub rodzinnych potrzebna jest pomoc i wsparcie szkoła zapewnia: 

 

1) kontakt z OPS w celu uzyskania tam pomocy materialnej 

lub rzeczowej, 

2) bieżący kontakt z pedagogiem szkolnym, 

3) opiekę pedagogiczną i psychologiczną, 

4) współpracę z Sądami Rodzinnymi oraz innymi organami 

wymiaru sprawiedliwości, 

5) opiekę medyczną zgodną z obowiązującymi przepisami. 
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9. Organizacją współdziałania z PPP oraz z innymi instytucjami świadczącymi 

poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i młodzieży zajmuje się pedagog 

szkolny przy współudziale zespołu wychowawczego lub kierowniczego i 

wychowawców klas. 

10. Pedagog współpracuje ściśle z wychowawcami klas, pomaga im w formułowaniu 

opinii o uczniach kierowanych do PPP, policji, sądu lub innych instytucji. Udziela 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom mającej na celu wspomaganie 

rozwoju psychicznego oraz eliminowanie przyczyn i przejawów wszelkich 

zaburzeń. Prowadzi zajęcia terapeutyczne z uczniami na prośbę ich rodziców. 

11. Uczeń może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z 

zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie 

całego roku szkolnego. Program może być realizowany wg programu nauczania 

lub indywidualnego programu nauki. Zezwolenie może być udzielone po upływie 

co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po klasyfikacji 

śródrocznej. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia mogą wystąpić: 

1) uczeń za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), 

2) rodzice lub prawni opiekunowie, 

3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców 

(prawnych opiekunów). 

         Wniosek składany jest do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy. 

Wychowawca dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach i 

oczekiwaniach ucznia. Dyrektor zezwala na indywidualny tok nauki w przypadku 

pozytywnej opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok 

umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu 

więcej niż dwóch klas konieczna jest pozytywna opinia organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy jednak niż jeden 

rok szkolny. Dyrektor szkoły wyznacza uczniowi nauczyciela opiekuna i ustala zakres 

jego obowiązków. Uczeń może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej 

klasy lub klasy programowo wyższej w tej lub innej szkole, na wybrane zajęcia 

edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo realizować program w całości lub w części 

we własnym zakresie. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie 

może sprostać wymaganiom z zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym tokiem 
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nauki nauczyciel prowadzący zajęcia może na wniosek wychowawcy lub innego 

nauczyciela uczącego ucznia dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do 

indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia z zachowaniem wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej. 

  12. Uczeń może realizować indywidualny program na każdym etapie edukacyjnym i w 

każdym typie szkoły. Zezwolenie może być udzielone po upływie co najmniej jednego 

roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji ucznia. Z 

wnioskiem o udzielenie zezwolenia mogą wystąpić: 

1) uczeń za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), 

2) rodzice lub prawni opiekunowie, 

3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców 

(prawnych opiekunów). 

         Wniosek składany jest do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy. 

Wychowawca dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach i 

oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna także zawierać informacje o dotychczasowych 

osiągnięciach ucznia. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy 

wniosek opracowuje indywidualny program nauki lub akceptuje indywidualny program 

nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem. 

Indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań edukacyjnych wynikających 

ze szkolnego zestawu programów nauczania dla danej klasy. W pracach nad 

indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, 

pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń. Dyrektor zezwala na 

indywidualny program nauki w przypadku pozytywnej opinii rady pedagogicznej i 

pozytywnej opinii publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Zezwolenia 

udziela się na czas określony nie krótszy jednak niż jeden rok szkolny. Dyrektor szkoły 

wyznacza uczniowi nauczyciela opiekuna i ustala zakres jego obowiązków. Jeżeli uczeń 

o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać wymaganiom z zajęć 

edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem nauczania nauczyciel 

prowadzący zajęcia może na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego 

ucznia dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb i 

możliwości ucznia z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej. 
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13. Ilekroć w statucie jest mowa o specyficznych trudnościach w uczeniu się, należy przez to 

rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o 

właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach 

sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające 

ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo – percepcyjnego. 

 

§ 8 

                                                          

                                                                SKREŚLONY 

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) 

 

§ 9 

 

W gimnazjum został opracowany wewnątrzszkolny system oceniania. 

 

1. Szkolny system oceniania jest zgodny z najnowszym (aktualnym) rozporządzeniem 

ministra właściwego do spraw oświaty w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów (poprawki związane z aktualizacjami są wprowadzane kolejnymi 

nowelizacjami niniejszego statutu). WSO naszego gimnazjum dopuszcza ocenianie  

uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. 

2. Uwzględnia on: 

 

1. Podstawy programowe, 

2. Możliwości intelektualne ucznia, 

3. Wkład pracy ucznia. 

 

3. Zakłada, że: 

1) Każdy uczeń jest w stanie rozwijać się i czynić postępy w trakcie 

nauki, 
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2) Notowanie postępów i osiągnięć ucznia jest potrzebne dla 

wielu różnych celów i wielu różnych podmiotów procesu 

edukacyjnego. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

 

1) Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i o 

zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie, 

2) Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju, 

3) Motywowanie uczniów do dalszej pracy, 

4) Dostarczanie rodzicom (opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

5) Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno - wychowawczej. 

 

§ 10 

 

1. Monitorowanie sytuacji uczniów prowadzi wychowawca poszczególnej klasy w sposób 
przez niego wypracowany. W spektrum monitoringu znajdują się:  

   1)  Uwagi i wnioski z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, 
2) Informacje o pracy ucznia uzyskiwane od nauczycieli poszczególnych 
przedmiotów, 
3) Czynniki zewnętrzne wpływające na negatywne osiągnięcia uczniów np. sytuacja 

rodzinna, choroba itp. 
2. Motywowanie uczniów do uzyskiwania dobrych wyników w nauce następuje poprzez:  
             1) Pochwały nauczycieli na forum klasy, 
             2) Podwyższenie ocen śródrocznych za dodatkowy indywidualny wkład pracy ucznia       

oraz jego aktywność na zajęciach, 
             3) Organizowanie szkolnych konkursów przedmiotowych i nagradzanie najlepszych, 
             4) Wyeksponowanie osiągnięć uczniów na forum całego Gimnazjum: apelu, gazetce        

itp. 
              5) Nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce na koniec roku szkolnego, 
              6) Pochwały na zebraniach rodziców. 
 

§ 11 

 

1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne ustala się w stopniach według skali: 

 Celujący - 6 

 Bardzo dobry - 5 

 Dobry                 - 4 
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 Dostateczny        - 3 

 Dopuszczający    - 2  

 Niedostateczny   - 1 

2. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się używanie plusów i minusów. 

3. Oceny bieżące mogą być stawiane za pomocą cyfr arabskich lub też w postaci zapisu 

literowego tzn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lub ndst, dop (dp), dost (dst), db, bdb (bd), cel. 

4. Klasyfikowanie śródroczne ma miejsce w terminie ustalonym – zgodnym z organizacją 

roku szkolnego. 

5. W związku z klasyfikacją śródroczną oraz na koniec roku szkolnego obowiązują wpisy 

ocen w pełnym brzmieniu. 

6. W przypadku, kiedy:  

          1) uczeń dobrowolnie opuści sprawdzian (ucieczka z pojedynczej lekcji) dopuszcza się 

wpisanie w miejsce oceny: „0” 

         2) uczeń w trakcie odpytywania na lekcji odmawia odpowiedzi – otrzymuje ocenę 

niedostateczną; analogicznie w sytuacji pisemnego udzielania odpowiedzi – oddając kartkę 

bez odpowiedzi lub nie przychodząc na lekcję po uprzednim ustaleniu z nauczycielem 

terminu pisania sprawdzianu – otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 7. Wystawiane będą dwie oceny sumaryczne: śródroczna oraz roczna. 

8. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy trzeciej uzyskał oceny 

klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej oraz jeżeli przystąpił do egzaminu na koniec klasy 

trzeciej. 

9. Uczeń otrzymuje na koniec roku szkolnego świadectwo z wyróżnieniem, jeżeli: 

      1) uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75, 

      2) nie posiada żadnej rocznej oceny dostatecznej (lub niższej), 

      3) otrzymał, co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

10. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.  

11. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia.  

12. Prace klasowe są obowiązkowe.  

13. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, to musi napisać ją w ciągu 

dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły.  

14. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej i sprawdzianu na 

zasadach i w terminie uzgodnionym przez nauczyciela. Poprawę można pisać tylko 

jeden raz.  
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15. Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie 

zmieniają się.  

16. Kartkówki nie podlegają poprawie.  

17. Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją.  

18. Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w 

szkole /powyżej tygodnia/.  

19. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe.  

20. Uczeń ma prawo dwukrotnie do klasyfikacji śródrocznej zgłosić nieprzygotowanie do 

lekcji  (w dzienniku zaznacza się kropką; nie dotyczy prac klasowych), po 

wykorzystaniu limitu otrzymuje ocenę niedostateczną.  

21. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, 

do średniej ocen wlicza się także roczne oceny z tych zajęć. 

22. Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w przedmiotowych systemach oceniania (PSO), 

rozstrzygane będą zgodnie z WSO oraz rozporządzeniami ministerstwa. 

§ 12 

 

1. Wymagania na poszczególne oceny szkolne: 

a. Uczeń otrzymuje z pracy pisemnej ocenę:  

A. dopuszczającą - od 31% do 49 % punktów,  

 dostateczną - od 50% do 70% punktów,  

 dobrą - od 71% do 90% punktów,  

 bardzo dobrą - od 91% i więcej punktów,  

 celującą - gdy otrzymał ocenę bardzo dobrą i rozwiązał zadanie  dodatkowe.  

B. dopuszczającą - od 31% do 49 % punktów,  

 dostateczną - od 50% do 70% punktów,  

 dobrą - od 71% do 90% punktów,  

 bardzo dobrą - od 91% do 99% 

             celującą – 100% 
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2. Każdy uczeń powinien otrzymać w okresie do klasyfikacji śródrocznej minimum 4 

oceny (przy co najmniej 2 lekcjach w tygodniu). 

3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 

1) Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez 

siebie programu nauczania, 

2) Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3) Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

4. Przed roczną (śródroczną) konferencją klasyfikacyjną rady pedagogicznej nauczyciele 

prowadzący zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani pisemnie 

poinformować uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach z 

zajęć edukacyjnych i z zachowania w terminie do przedostatniego piątku przed konferencją 

klasyfikacyjną.  

O przewidywanych ocenach niedostatecznych wychowawca zawiadamia rodziców (prawnych 

opiekunów) pisemnie na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną z opcją informacji 

zwrotnej (pismo podpisane przez adresatów wraca do wychowawcy). W przypadku 

powiadomienia rodziców (prawnych opiekunów) za pomocą listu poleconego za 

potwierdzeniem odbioru i braku informacji zwrotnej – po 2 tygodniach od daty wysłania 

przesyłki wychowawca jest zobowiązany sporządzić notatkę na tę okoliczność do wiadomości 

dyrektora, a dyrektor stwierdza prawidłowość wykonania procedur i uznaje, iż rodzice 

(prawni opiekunowie) zostali powiadomieni. 

5. W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny (samodzielna ocena dyrektora lub na wniosek rodziców 

albo prawnych opiekunów), dyrektor szkoły po sprawdzeniu prawidłowości procedur 

powołuje komisję, która: 

1) w przypadku ustalenia rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z 

zajęć edukacyjnych – przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną (śródroczną) 

ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, 
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2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – 

ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, 

3) składa się z: - przy zajęciach edukacyjnych – dyrektora szkoły lub 

innego nauczyciela zajmującego stanowisko kierownicze 

(przewodniczący komisji), nauczyciela prowadzącego dane zajęcia 

edukacyjne, dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego 

typu, prowadzących te same zajęcia edukacyjne; - przy zachowaniu – 

dyrektora szkoły lub innego nauczyciela zajmującego stanowisko 

kierownicze (przewodniczący komisji), wychowawcy klasy, 

wskazanego przez dyrektora nauczyciela prowadzącego w danej klasie 

zajęcia edukacyjne, pedagoga szkolnego, psychologa, przedstawiciela 

samorządu uczniowskiego oraz przedstawiciela rady rodziców, 

4) ustala ostateczną (nie niższą niż wcześniej ustalona) ocenę z zajęć 

edukacyjnych lub zachowania, 

5) sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie 

Termin ww. sprawdzianu uzgadnia dyrektor szkoły z uczniem i jego rodzicami (opiekunami 

prawnymi).”, wprowadza się zapis: „Sprawdzian wyżej wymieniony przeprowadza się nie 

później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5. Termin 

sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Dodatkowy 

termin wynikający z usprawiedliwionej nieobecności ucznia na sprawdzianie wiadomości i 

umiejętności ustala dyrektor szkoły – jest to termin ostateczny. 

Terminy odwoławcze: pisemnie – do 7 dni po zakończeniu zajęć edukacyjnych. 

6. Techniki sprawdzania osiągnięć ucznia to: 

1) sprawdziany pisemne, 

2) sprawdziany i wypowiedzi ustne, 

3) sprawdziany praktyczne, 

4) testy, 

5) wypracowania, 

6) kartkówki. 

7. W ciągu jednego dnia może być tylko jeden sprawdzian z większej partii materiału 

(działu). Musi być on zapowiedziany uczniom przez nauczyciela przynajmniej 5 dni 

wcześniej. Dopuszcza się blokowanie zajęć lekcyjnych (jeden raz w tygodniu) w 2 lekcje  w 

ciągu jednego dnia (jedna lekcja po drugiej) w ramach języka polskiego i matematyki (ze 
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względu na obszerność materiału przy konstruowaniu prac klasowych) oraz wychowania 

fizycznego. 

8. Uczeń może otrzymać cząstkową bieżącą ocenę celującą, jeżeli jego wiedza z danego 

zakresu materiału przekracza wiadomości uzyskane na lekcji oraz zawarte w dostępnym 

podręczniku szkolnym dla danego poziomu nauczania. 

      Uczeń może otrzymać ocenę celującą w klasyfikacji śródrocznej lub koniec roku 

szkolnego za dodatkowy, samodzielny wkład pracy do klasyfikacji śródrocznej lub całym 

roku, a w szczególności, gdy: 

1) osiąga dobre wyniki w międzyszkolnych konkursach przedmiotowych, konkursie 

ortograficznym itp.  

2) reprezentuje szkołę na zewnątrz z dobrym rezultatem w zawodach sportowych, 

artystycznych itp. 

9. Przedmiotowe systemy oceniana ściśle określają w jasny sposób wymagania na 

poszczególne stopnie tzw. oceny cząstkowe, a przede wszystkim oceny końcowe w 

klasyfikacji śródrocznej i rocznej; stanowią one załącznik do szkolnego systemu 

oceniania. 

10. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne z 

poszczególnych przedmiotów do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub 

specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. W 

przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań następuje na podstawie tego 

orzeczenia. Nauczyciele opracowują wówczas wymagania oraz sposoby oceniania 

umiejętności i wiadomości. 

11. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, 

muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany 

przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

12. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o 

ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez 

lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. W przypadku takiego zwolnienia w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 
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13. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno – pedagogicznej, 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.  Natomiast w przypadku ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 

nauczania zwolnienie następuje na podstawie tego orzeczenia. Wtedy w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

 14. Na prośbę ucznia lub rodziców nauczyciel ustalający oceny powinien ją uzasadnić. 

15. Do zbudowania wszechstronnej pełnej oceny szkolnej ucznia z każdego przedmiotu 

służą informacje na temat osiągnięć uczniów, jego postępów, aktywności, możliwości 

i opanowanych nowych umiejętności. 

16. Szczegółowe kryteria oceniania oraz wymagania edukacyjne muszą być przekazane 

rodzicom na zebraniu do dnia 25.09. oraz uczniom na pierwszej lekcji wychowawczej. 

17. Wszystkie formy oceniania zapewniają uczniom otrzymanie informacji zwrotnej na 

temat jego wyników w nauce, aktywizują rozwój ucznia, wskazują mu możliwości 

poprawy. 

18. Oceny śródroczne i klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. 

19. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Ocena klasyfikacyjna roczna i 

śródroczna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

20. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

21. Zajęcia z zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach 

świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie 

prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji – nie podlegają ocenie i nie 

mają wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

22. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 

oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć 

edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł 

laureata ww. konkursu przedmiotowego, bądź tytuł laureata lub finalisty ww. olimpiady 

uzyskał po ustaleniu lub uzyskaniu rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
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edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę 

klasyfikacyjną.  

§ 13 

 

       Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych. 

 

     1. Ocena zachowania ucznia uwzględnia w szczególności: 

1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, 

2) respektowanie zasad współżycia społecznego ogólnie 

przyjętych norm etycznych. 

2. Ocenę zachowania ustala wychowawca, uwzględniając opinię innych członków Rady 

Pedagogicznej, innych pracowników szkoły, uczniów i kolegów. 

3. Ocena zachowania ucznia nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych. Rada 

Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej 

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

naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

4. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według skali: 

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 

3) dobre, 

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie, 

6) naganne. 

5. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 

6.  Ocena zachowania jest opinią szkoły o wypełnianiu przez ucznia podstawowych 

obowiązków szkolnych, zaangażowaniu w życie szkoły oraz respektowaniu zasad 

współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. O jakości oceny decyduje 

ilość uzyskanych punktów obejmujących całokształt życia szkolnego. 

 

Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje kredyt zaufania w wysokości 300 punktów. 

 

   Ustala się następujące kryteria punktowe: 
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1) zachowanie wzorowe:  500 pkt. i powyżej, 

2) zachowanie bardzo dobre:  420 - 499 pkt., 

3) zachowanie dobre:  350 – 419 pkt., 

4) zachowanie poprawne:  200 - 349 pkt., 

            5)   zachowanie nieodpowiednie:  100 - 199 pkt., 

            6) zachowanie naganne: poniżej 100 pkt. z dodatkową analizą i 

głosowaniem Rady Pedagogicznej 

 7. Elementy składowe oceny (pozytywne) - kryteria ocen zachowania w Gimnazjum nr 12: 

       Uczeń  uzyskuje  punkty  dodatnie (+)  za: 

  1) Udział w konkursie przedmiotowym:  

a) I etap – 20 pkt. (pod warunkiem osiągnięcia wyniku nie słabszego niż 50 %), 

b) II etap – 40 pkt., 

c) III etap – 60 pkt., 

2) udział w innych konkursach: 10 pkt. za każdy, 

3) udział w zawodach sportowych: cykliczne rozgrywki międzyklasowe: 10 pkt. za 

całość; zawody międzyklasowe: 2 pkt.; nominacja do sportowej reprezentacji szkoły: 10 

pkt.; I – III miejsce w mieście (drużynowo): 30 pkt.; I – V miejsce w mieście 

(indywidualnie): 45 pkt., 

4) pomoc w organizacji imprezy szkolnej: 10 pkt., 

5) efektywne pełnienie funkcji w szkole: 30 pkt., 

      6) efektywne pełnienie funkcji w klasie: 20 pkt., 

      7) pracę na rzecz szkoły: 10 – 50 pkt. (w tym praca w gazecie szkolnej, świetlicowej, 

w kabarecie, w kołach zainteresowań, praca w bibliotece, zbiórka surowców wtórnych:   

zbiórka makulatury, 10 kg: + 5 pkt. ( ale nie więcej niż + 50 pkt. );  zbiórka baterii, 100 sztuk: 

+ 30 pkt., zbiórka puszek, 100 sztuk: + 30 pkt.,  itp.), 

       8) pracę na rzecz klasy: 10 – 30 pkt. (wykonanie gazetki, podlewanie kwiatów przez cały 

semestr), 

       9) efektywną pomoc koleżeńską: 10 – 30 pkt.,  

a) jednorazowa pomoc: 5 pkt., 

      10) wkład pracy włożony w naukę, pracowitość, obowiązkowość: do 30 pkt., 

11) wzbogacanie wyposażenia pracowni: 5 – 20 pkt.,  

12) punktualność: 10 pkt., 

13) wysoką kulturę osobistą: do 30 pkt., 



 21

14) współudział w działaniach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego z własnej 

inicjatywy: 25 pkt., 

15) udział w imprezie na terenie miasta z aktywnym uczestnictwem: 15 pkt., 

16) zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne: do 30 pkt.  

17)  Aktywny udział w projekcie edukacyjnym: do 30 pkt. 

Uwaga! w pkt.  10), 12), 13), 16) uczeń otrzymuje punkty jednorazowo na koniec semestru. 

 

8. Elementy składowe oceny (negatywne) - kryteria ocen zachowania w Gimnazjum nr 12: 

 

Uczeń  uzyskuje  punkty  ujemne (-)  za: 

 

1)  każdą opuszczoną bez usprawiedliwienia godzinę lekcyjną (także ucieczkę): 10 pkt., 

2) spóźnienie: do 5 spóźnień: 2 pkt.; powyżej 5 spóźnień: 5 pkt. za każde, 

3) przeszkadzanie na lekcjach: 10 pkt., 

4) odmowę wykonania polecenia: 15 pkt., 

      5) ściąganie, odpisywanie zadań domowych: 2 pkt., 

      6) fałszowanie podpisów rodziców (pod zwolnieniami, ocenami, usprawiedliwieniami    

itp.): 30 pkt., 

7) aroganckie odnoszenie się do nauczyciela: 30 pkt., 

8) brak przyborów szkolnych: 3 pkt., 

9) niewypełnienie obowiązku dyżurnego: 5 pkt., 

10) bójki uczniowskie: 10 – 50 pkt., 

11) ubliżanie koledze:10 pkt., 

12) wulgarne słownictwo: 15 pkt., 

13) kradzież: 100 pkt., 

14) palenie papierosów: 50 pkt. za każde przyłapanie (również za towarzyszenie 

palącemu), 

15) picie alkoholu: 100 pkt., 

16) zażywanie, posiadanie lub rozprowadzanie narkotyków: 100 pkt., 

17) wyłudzanie pieniędzy: 50 pkt., 

18) zaśmiecanie otoczenia: 5 pkt., 

19) brak obuwia zmiennego: 5 pkt., 

20) zorganizowaną przemoc: 50 – 100 pkt., 

21) niszczenie mienia społecznego: 50 pkt., 
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22) prowokowanie kolegów do złych uczynków: 50 – 100 pkt., 

23) nieinformowanie rodziców o uwagach, ocenach, wezwaniach: 10 pkt., 

24) nieodpowiednie zachowanie w stosunku do pracowników szkoły, kolegów i innych: 

10 – 100 pkt., 

25) wychodzenie poza teren szkoły w czasie przerw lub lekcji: 10 pkt., 

26) prowokujący lub niewłaściwy strój (odkryty brzuch, głęboki dekolt, makijaż, duże 

ozdoby np.: kolczyki lub klipsy, treści napisane na stroju lub symbole 

podlegające zakazom prawnym, kolczyki w nosie lub w innych częściach ciała 

oprócz uszu): 1 – 10 pkt., 

27) przetrzymywanie książek z biblioteki szkolnej: 10 pkt., 

28) naruszenie lub niszczenie cudzej własności: 25 pkt., 

29) inne wykroczenia przeciw regulaminowi uczniowskiemu: 10 – 100 pkt. 

      30) jeżeli uczeń otrzyma naganę od dyrektora szkoły, to bez względu na liczbę 

uzyskanych punktów może uzyskać najwyżej ocenę poprawną. 

      31) ocena naganna jest poddawana wnikliwej kontroli rady pedagogicznej i nie może 

wprost wynikać z lakonicznego potwierdzenia pewnych faktów np.: liczby 

nieobecności nieusprawiedliwionych . Jeśli czynniki wpływające na propozycję oceny 

nagannej są jednostronne i nie mają znamion poważnej szkodliwości społecznej 

czynów rozpatrywanych, rada pedagogiczna – kierując się dobrem ucznia – podejmuje 

decyzję o przyznaniu oceny nieodpowiedniej. 

      32) Brak stroju jednolitego obowiązującego w szkole – mundurka: - 20 pkt 

      33) Używanie podręcznych elektronicznych nośników informacji oraz telefonów      

mobilnych na lekcji: - 20 

      34) naruszanie kształtów i kolorów logo szkoły znajdującego się na mundurku: - 20 pkt. 

      35) obsceniczne gesty i zachowania: - 30 pkt. 

       

9.  Na początku semestru wychowawca przedstawia uczniom i rodzicom regulamin oceny 

zachowania - rodzicom na pierwszym zebraniu, a uczniom na pierwszej lekcji 

wychowawczej. 

10. W przypadku naruszenia regulaminu uczeń lub rodzic mogą wystąpić do dyrektora 

szkoły w formie pisemnej o ponowne ocenienie ucznia. Dyrektor w ciągu trzech dni 

musi przeanalizować czy były uchybienia proceduralne oraz odpowiedzieć uczniowi lub 

rodzicowi. Decyzja dyrektora jest ostateczna.  
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Jeżeli ocena zachowania zostanie ustalona zgodnie z przyjętym regulaminem nie można 

jej zmienić decyzją wyższej instancji.  

  11. Uczeń uzyskujący w czasie semestru powyżej 30 ujemnych punktów z zachowania nie 

otrzymuje oceny wzorowej. 

12. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub 

odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej. 

§ 14 

 

1. Nauczyciel ma zawsze na względzie dobro ucznia, który jest podmiotem w procesie 

nauczania i wychowania. 

2. W swojej pracy nauczyciel musi być: 

1) obiektywny, 

2) sprawiedliwy, 

3) życzliwy, 

4) asertywny w kontaktach z uczniami, rodzicami i przełożonymi. 

3. Nauczyciel musi stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków w trakcie procesu 

edukacyjnego, organizując wszechstronną pomoc. Pomoc ta obejmuje: 

1) pomoc własną, 

2) zorganizowanie pomocy koleżeńskiej, 

3) zapewnienie uczniowi możliwości nadrobienia zaległości. 

4.   Wystawiane oceny muszą być jawne i sprawiedliwe. 

5.  Nauczyciel musi być dyspozycyjny dla ucznia nie tylko na zajęciach lekcyjnych, ale 

także w miarę potrzeb na zajęciach pozalekcyjnych typu: wycieczki, konkursy itp.  

 

§ 15 

 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w planie nauczania uzyskał oceny 

klasyfikacyjne roczne wyższe od niedostatecznych z zastrzeżeniem paragraf 13 ust. 3. 

2. Jeżeli uczeń otrzyma ocenę roczną niedostateczną, to może być ona zmieniona tylko w 

wyniku egzaminu poprawkowego. 
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3. Uczeń ma prawo zdawać egzamin poprawkowy z jednego lub dwóch obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych. 

4. skreślony  

5. Egzamin poprawkowy uczeń zdaje na pisemną prośbę (należy złożyć w sekretariacie 

szkoły do 14 dni od konferencji klasyfikacyjnej) swoją lub swoich rodziców (prawnych 

opiekunów) w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły w ostatnim tygodniu ferii 

zimowych lub letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do 

dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

6. Jeżeli uczeń nie zda egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu, wówczas Rada 

Pedagogiczna może promować ucznia do następnej klasy 1 (jeden) raz w ciągu nauki w 

gimnazjum, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze 

szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. Promowanie 

w takim trybie dotyczy uczniów I i II.  

7. Do egzaminu poprawkowego  może przystąpić uczeń klasy III. 

8. Egzamin poprawkowy składający się z części pisemnej i ustnej (za wyjątkiem egzaminu z 

plastyki, muzyki, techniki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, zajęć 

komputerowych, technologii informacyjnej, informatyki i wychowania fizycznego, 

gdzie egzamin ma formę zadań praktycznych) przeprowadza komisja powołana przez 

dyrektora szkoły w składzie: 

      1) dyrektor szkoły lub inny nauczyciel pełniący w szkole funkcję kierowniczą – jako 

przewodniczący komisji, 

      2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący (może – na 

własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach - być zwolniony z 

prac w komisji; dyrektor powołuje wtedy innego nauczyciela prowadzącego takie same 

zajęcia edukacyjne, jeśli jest to nauczyciel z innej szkoły – robi to w porozumieniu z jej 

dyrektorem), 

      3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek 

komisji 

9. Jeżeli – z usprawiedliwionych przyczyn – uczeń nie przystąpi do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie 

dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca 

września (ocena roczna) lub marca (ocena śródroczna). 

10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

     1) skład komisji 
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     2) termin egzaminu poprawkowego 

     3) pytania egzaminacyjne 

     4) wynik egzaminu oraz ocenę 

       Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

11.  Jeżeli uczeń był nieobecny w semestrze na zajęciach edukacyjnych więcej niż połowę 

czasu ujętego w planie nauczania może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub 

wszystkich przedmiotów (zajęć edukacyjnych). W takim przypadku w dokumentacji 

procesu nauczania wpisuje się: „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”. 

12. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

13. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, 

czy też innych szczególnych okoliczności lub na wniosek jego rodziców (prawnych 

opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

14. Egzamin klasyfikacyjny mogą zdawać uczniowie realizujący indywidualny tok lub 

program nauki, jak również uczniowie spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki poza szkołą. 

15.  Wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego wniesiony przez ucznia lub 

przez jego rodziców (prawnych opiekunów) jest składany do dyrektora szkoły – w 

terminie do 14 dni od konferencji klasyfikacyjnej - w formie pisemnej, zawiera wykaz 

przedmiotów, których egzamin ma dotyczyć. 

16. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

17. W przypadku nieprzystąpienia przez ucznia – z przyczyn usprawiedliwionych – do 

egzaminu klasyfikacyjnego, dyrektor szkoły ustala drugi termin egzaminu 

klasyfikacyjnego. Dla klasyfikacji semestralnej terminem ostatecznym jest dzień 31 

maja w danym roku szkolnym, natomiast dla klasyfikacji rocznej terminem ostatecznym 

jest dzień 31 października w następnym roku szkolnym. 

18.  Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, za wyjątkiem egzaminu z 

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

zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których 

egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
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19. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

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

pokrewnych zajęć edukacyjnych, za wyjątkiem sytuacji, w której dotyczy to ucznia 

spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. W tej sytuacji 

egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w składzie: 

1) dyrektor szkoły lub inny nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący, 

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 

odpowiedniej klasy przedmiotu, którego egzamin dotyczy. 

        W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.  

20. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

       1) imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin lub imiona i nazwiska 

członków komisji prowadzącej egzamin, 

       2) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

       3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, 

       4) wyniki egzaminu oraz uzyskane oceny. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

21. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, 

zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz 

dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

22. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły. 

23. Uczeń kończy gimnazjum jeżeli wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się 

roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 

programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał 

oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, przystąpił do 

wszystkich części egzaminu gimnazjalnego (chyba, że jego specyficzna sytuacja i prawo 

oświatowe stanowią inaczej) oraz uczestniczył w realizacji projektu edukacyjnego zgodnie z 

paragrafem 17b (chyba, że jego specyficzna sytuacja i prawo oświatowe stanowią inaczej). 
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§ 16 

 

1. Na koniec każdego roku szkolnego będzie przeprowadzona ewaluacja systemu oceniania w 

ramach zespołów przedmiotowych oraz na czerwcowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

2. Rada Pedagogiczna odpowie przed nowym rokiem szkolnym na pytania: 

1) czy kryteria oceniania wymagają zmiany? 

2) czy ustalone oceny bieżące i semestralne dają pełny obraz osiągnięć ucznia? 

3) czy rodzice są zadowoleni ze sposobu ich informowania? 

4) czy prowadzona dokumentacja nauczycielska daje pełną informację zwrotną 

dla ucznia i rodzica? 

3. Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji mają posłużyć do zmian w szkolnym systemie 

oceniania w roku następnym, pozwalając na udoskonalenie jego najsłabszych elementów. 

 

§ 17 

 

1. Program wychowawczy gimnazjum uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii 

Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.  

2. Opracowuje się program wychowawczy na każdy nowy rok szkolny oraz na cykle – 

zgodnie z wymaganiami Śląskiego Kuratora Oświaty. 

3. Program wychowawczy zawiera m. in. działania profilaktyczne, wychowanie 

komunikacyjne, edukację regionalną, integrację europejską, wychowanie prozdrowotne. 

 

§ 17a 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 

1. Egzamin gimnazjalny składa się z 3 części: humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej 

i językowej. 

2. Egzamin ww. jest przeprowadzany corocznie w szkole w terminach i zgodnie z 

procedurami opracowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz Okręgową 

Komisję Egzaminacyjną.  

3. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią 

samodzielnie pisać lub czytać, są zwolnieni z części językowej egzaminu gimnazjalnego. 

4. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w terminie 
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do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek 

dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w 

porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. 

5. W przypadku zwolnienia z części egzaminu gimnazjalnego w zaświadczeniu o 

szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, zamiast wyniku egzaminu gimnazjalnego 

z odpowiedniej części wpisuje się: „zwolniony/a”. 

 

§ 17b   

 

PROJEKT EDUKACYJNY 

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w projekcie edukacyjnym. 

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu 

rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub 

wykraczać poza te treści. 

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i 

obejmuje następujące działania: 

            1) wybranie tematu projektu edukacyjnego 
            2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji 
            3) wykonanie zaplanowanych działań 

            4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego 

5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w 

porozumieniu z radą pedagogiczną. 

6. Kryteria oceniania zachowania ucznia zawarte w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania 

uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. 

7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować 

projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o 

warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 

8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu 

edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 
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9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w 

realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z jego 

realizacji. 

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w 

miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu 

edukacyjnego wpisuje się: „zwolniony” lub „zwolniona”. 

 

 

ORGANY SZKOŁY 

 

§ 18 

1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły, 

2) rada pedagogiczna, 

3) rada rodziców (komitet rodzicielski), 

4) rada uczniowska (samorząd uczniowski). 

Dodatkowym organem może być rada szkoły. Rada Pedagogiczna, Komitet 

Rodzicielski i Samorząd Uczniowski - uchwalają regulaminy swojej działalności, 

które nie mogą być sprzeczne ze statutem i prawem oświatowym. 

2. Do kompetencji dyrektora szkoły należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2) sprawowanie opieki nad uczniami,  

3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 

4) stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez 

aktywne działanie prozdrowotne, 

5) realizowanie uchwał rady szkoły oraz rady pedagogicznej, podjętych w ramach 

ich kompetencji stanowiących, 

6) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i 

ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, 

7) zatwierdzanie planu finansowego, środków specjalnych ,  

8) możliwość organizowania administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi 

szkoły, 
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9) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 

w organizacji praktyk pedagogicznych, 

10) wnioskowanie do kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły, 

11) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

12) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom 

i innym pracownikom szkoły, 

13) występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej 

w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników szkoły, 

14) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące 

w obwodzie szkoły, 

15) powierzenie stanowiska wicedyrektora szkoły (w przypadku stworzenia w 

szkole 12 oddziałów) oraz innych stanowisk kierowniczych w szkole po 

zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej, 

16) prawo do wstrzymania wykonania uchwał stanowiących rady pedagogicznej 

niezgodnych z przepisami prawa oraz zawiadomienie organu prowadzącego 

szkołę i sprawującego nadzór pedagogiczny o wstrzymaniu tych uchwał, 

17) przedstawienie radzie pedagogicznej 2 razy w roku szkolnym wniosków 

wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz sprawozdania 

z działalności szkoły, 

18) przygotowywanie i przewodniczenie zebraniom Rady Pedagogicznej 

Gimnazjum nr 12 

19) organizowanie możliwości i określanie sposobu zbywania i nabywania 

używanych podręczników na terenie szkoły 

20) udzielanie zgody – po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej – na działalność 

organizacji i stowarzyszeń na terenie szkoły 

 

3. Sprawując nadzór pedagogiczny dyrektor wykonuje następujące zadania: 

1) opracowuje organizację mierzenia jakości pracy szkoły, z uwzględnieniem 

lokalnych potrzeb, ustalając sposób wykonania, dokumentowania oraz 

wykorzystywania wyników, 

2) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie 

jakości pracy szkoły oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego, 
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3) przekazuje raport o jakości pracy szkoły radzie pedagogicznej, radzie rodziców 

i samorządowi uczniowskiemu, 

4) opracowuje program rozwoju szkoły wykorzystując wyniki mierzenia jakości 

pracy szkoły, 

5) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy 

według zasad określonych w odrębnych przepisach, 

6) co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i 

higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym 

bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich 

poprawy, 

7) zapewnia w pomieszczeniach szkoły możliwość pozostawienia przez uczniów 

części podręczników i przyborów szkolnych, 

8) proponuje – w uzgodnieniu z organem prowadzącym – formy realizacji dwóch 

godzin wychowania fizycznego, do wyboru przez uczniów. 

 

4. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor. Posiada ona następujące 

kompetencje: 

       1)  Stanowiące: 

a) zatwierdza plany pracy szkoły, 

b) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promowania szkoły, 

c) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w szkole, 

d) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

e) przygotowuje projekt statutu oraz jego nowelizację, 

f) zatwierdza program wychowawczy szkoły. 

g) uchwala zestaw programów nauczania i podręczników (dyrektor podaje do 

publikacji do 15 czerwca roku szkolnego poprzedzającego obowiązywanie) 

             2) Opiniujące: 

a) opiniuje przedstawioną organizację szkoły, w tym szczególnie tygodniowy 

rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

b) opiniuje projekt planu finansowego, 

c) opiniuje wniosek dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród 

i innych wyróżnień, 
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d) SKREŚLONY, 

e) sporządza opinię pracy dyrektora na wniosek organu uprawnionego do 

wystawienia dyrektorowi oceny pracy , 

f) opiniuje projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

g) opiniuje decyzje pozwalające na działalność organizacji i stowarzyszeń w 

szkole, 

h) opiniuje zaproponowane przez dyrektora szkoły formy realizacji dwóch godzin 

wychowania fizycznego, do wyboru przez uczniów. 

 

5. Komitet Rodzicielski: 

             1) Reprezentację rodziców w szkole tworzy Rada Rodziców (w Gimnazjum nr 12     

nazywa się ona: Komitet Rodzicielski) oraz tzw. komitety oddziałowe (w klasach). 

2) Rodzice i nauczyciele ściśle współpracują ze sobą w zakresie nauczania, 

wychowania i profilaktyki. 

3) Podstawową formą współpracy są: bieżące kontakty wychowawców i rodziców, 

zebrania rodziców, wywiadówki, wywiady środowiskowe z udziałem 

wychowawcy i pedagoga szkolnego. 

4) Spotkania z rodzicami odbywają się przynajmniej dwa razy w semestrze. Terminy 

wywiadówek ustalone są w planie pracy szkoły na każdy rok szkolny. 

5) Formę współdziałania rodziców i szkoły uwzględniają prawo rodziców do: 

a) znajomości planu pracy szkoły, 

b) uchwalania szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki, 

c) uchwalania klasowych programów wychowawczych, 

d) prowadzenia dyskusji i współdecydowania o jednolitych strojach 

obowiązujących w szkole, 

e) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka,     

jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, 

f) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego 

kształcenia swych dzieci, 

g) udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych organizowanych przez 

szkołę, 

                        h) opiniowania: decyzji dyrektora pozwalających na działalność organizacji i 

stowarzyszeń w szkole, 
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i)udziału w lekcjach otwartych organizowanych przez szkołę w terminie 

podanym na zebraniach rodziców, 

j) składania skarg i wniosków zgodnie z procedurami obowiązującymi w 

szkole. 

 

                  6). Do kompetencji rady rodziców należy: 

             a)  Współdziałanie w realizacji zadań ogólnokształcących, a w szczególności: 

      -organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu 

pracy szkoły, 

      - popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placówkach oświatowych 

i w rodzinie, 

      - dokonywanie, wspólnie z samorządem mieszkańców i z organizacjami 

społecznymi analizy wychowawczych i oświatowych potrzeb środowiska, 

      - pomoc dyrektorowi i radzie pedagogicznej w opracowaniu programu rozwoju 

szkoły, 

      - organizowanie prac społecznie użytecznych - rodziców i środowiska 

społecznego - na rzecz szkoły, 

     - uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły oraz podejmowanie prac 

służących zwiększaniu funduszy szkoły, 

     - organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami, 

     - wybór przedstawicieli rodziców do komisji konkursowej na stanowisko 

dyrektora szkoły, 

     - opiniowanie pracy nauczyciela w związku ze ścieżką awansu zawodowego, 

     -  opiniowanie projektu planu finansowego szkoły przedstawionego przez 

dyrektora 

- opiniowanie zaproponowanych przez dyrektora szkoły form realizacji dwóch 

godzin wychowania fizycznego, do wyboru przez uczniów 

    b) Współpraca z dyrektorem szkoły, nauczycielami w podnoszeniu poziomu nauczania, 

a w szczególności: 

- pomoc w  wypracowaniu jak najlepszej organizacji nauczania, 

- zapoznawanie ogółu rodziców z programem, organizacją i warunkami realizacji 

procesu nauczania,  

- współdziałanie z dyrektorem szkoły i środowiskiem społecznym dla zapewnienia 

pełnej realizacji obowiązku szkolnego przez wszystkich uczniów, 
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- dokonywanie wspólnie z wychowawcami klas oraz z innymi nauczycielami 

analizy i oceny zainteresowań i postaw uczniów, 

- wzbogacanie wyposażenia szkoły w pomoce naukowe. 

    c) Współpraca w rozszerzeniu i pogłębianiu oddziaływań wychowawczych szkoły    

i rodziny, a w szczególności: 

- dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej w środowisku pozaszkolnym, 

- informowanie rodziców o organizacji czasu wolnego uczniów po zajęciach 

lekcyjnych, na terenie szkoły, środowiska zamieszkania i w placówkach 

wychowania pozaszkolnego, 

- współudział w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych rozwijających 

zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 

- udzielanie pomocy wychowawczej i materialnej samorządowi szkolnemu oraz 

organizacjom społecznym, sportowym, turystycznym – działającym we 

współpracy ze szkołą, 

- organizowanie udziału członków Rady Rodziców (Komitetu Rodzicielskiego) - 

na wniosek wychowawców - w omawianiu istotnych problemów wychowawczych 

w czasie godzin do dyspozycji wychowawców klas, 

- zapobieganie zjawiskom niedostosowania społecznego wśród uczniów poprzez 

zapewnienie pomocy rodzicom niewydolnym w spełnianiu obowiązków 

opiekuńczych i wychowawczych, 

- rozwijanie - przy pomocy nauczycieli i innych specjalistów - poradnictwa 

wychowawczego dla rodziców, 

- wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów szkolnych zgodnie z tradycją środowiska 

i regionu, 

- udzielanie szkole pomocy materialnej na rzecz rozwoju pracy wychowawczej 

z dziećmi i młodzieżą, 

                  - uchwalanie – w porozumieniu z Radą Pedagogiczną – programu   

wychowawczego i programu profilaktyki szkoły. 

 

     d) Współudział w realizacji zadań opiekuńczych szkoły, a w szczególności: 

- pomaganie szkole w organizowaniu uczniom wypoczynku w czasie ferii 

szkolnych i w dniach wolnych od zajęć, 

- udział w działalności szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów, podnoszenia 

poziomu higieny, utrzymaniu ładu i porządku, 
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- udzielanie pomocy w organizacji żywienia i dożywiania uczniów. 

 

6.Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie. Działalność i kompetencje 

samorządu determinowane są działalnością władz, czyli Prezydium Samorządu 

Uczniowskiego, a opierają się na: 

        1) ustaleniu regulaminu swojej działalności, jego aktualizacji, dopracowaniu i 

dostosowaniu do obowiązujących przepisów ustawowych i statutowych, 

        2) wyborze opiekuna (opiekunów) samorządu – w porozumieniu z dyrektorem, 

        3) możliwości wnioskowania, składania i zasięgania opinii we wszystkich sprawach 

szkoły, a w szczególności dotyczących: 

a) prawa do zapoznania się z programami nauczania, 

                        b)  prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i 

zachowaniu, 

                                             c) prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie    

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością 

rozwijania i zaspokojenia własnych zainteresowań, 

                            d) prawa do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

                            e) prawa do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej 

oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, 

4) opiniowaniu programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, 

5) opiniowaniu pracy nauczyciela po wystąpieniu z takim wnioskiem do samorządu dyrektora 

szkoły, 

6) opiniowaniu wniosków o nadanie imienia szkole – wraz z radą pedagogiczną i radą 

rodziców, 

7) wnioskowanie do dyrektora szkoły o utworzenie rady szkoły – wraz z radą pedagogiczną 

lub radą rodziców, 

8) określeniu trybu składania wniosków i opinii.  

 

§ 19 

1. Wszystkie sytuacje konfliktowe zachodzące pomiędzy organami szkoły dotyczące 

działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej rozwiązywane są wewnątrz szkoły 

przez dyrektora po wysłuchaniu wszystkich stron oraz po umożliwieniu im wymiany opinii 

i złożenia wniosków.  
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2. Dyrektor - metodą negocjacji i porozumienia - dąży do rozwiązania kwestii spornych.  

3. W przypadku braku porozumienia stron po wyczerpaniu wszystkich sposobów złagodzenia 

konfliktu każdy z organów może zwrócić się do organu prowadzącego. 

 

 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

 

§ 20 

 

1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy się 31 sierpnia 

roku następnego. Terminy ferii i przerw świątecznych oraz dni dodatkowo wolnych od 

zajęć określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły, których 

wymiar określają ramowe plany nauczania są: 

1) obowiązkowe zajęcia lekcyjne,  

2) zajęcia korekcyjno – wyrównawcze organizowane dla uczniów mających 

trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży, 

3) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne. 

3. Cykl kształcenia trwa 3 lata i jest zgodny z ramowym planem nauczania. 

 

§ 21 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

2. Dyrektor szkoły powierza oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu wychowawcą. 

3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności stosuje się zasadę, 

aby jeden wychowawca prowadził swój zespół klasowy przez cały cykl nauczania - to 

jest przez 3 lata, tylko w wyjątkowo umotywowanych przypadkach nie jest to spełnione. 

 

§ 22 

1. Oddział dzieli się na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na 

zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia 

ćwiczeń w tym laboratoryjnych. 
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2. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 

uczniów. 

3. Podczas zajęć edukacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa obejmujących prowadzenie 

ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy w oddziałach liczących więcej niż 30 

uczniów obowiązuje podział na grupy. Oddziały liczące nie więcej niż 30 uczniów 

mogą być dzielone na grupy podczas ww. ćwiczeń za zgoda organu prowadzącego 

szkołę. 

4. Dwie godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego dla wszystkich uczniów 

gimnazjum, w ramach tygodniowego wymiaru godzin, mogą być realizowane w formie: 

zajęć sportowych, zajęć rekreacyjno – zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnych 

form turystyki. Zajęcia ww. mogą być organizowane przez szkołę jako zajęcia lekcyjne, 

pozalekcyjne lub pozaszkolne. Dopuszcza się możliwość łączenia, w okresie nie 

dłuższym niż 4 tygodnie, dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego 

organizowanych w formie aktywnych form turystyki z zachowaniem liczby godzin 

przeznaczonych na te zajęcia. 

§ 23 

 

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

§24 

 

1. Uczniowie którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 16 roku życia nie 

rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie w szkole mogą być na prośbę rodziców 

kierowani do gimnazjum dla dorosłych, gdzie uczą się jednocześnie zawodu. 

 

§ 25 

 

1. Uczniowie, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy 

rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły szkoła może 

organizować zajęcia świetlicowe. 

2. W świetlicy prowadzone mogą być zajęcia w grupach wychowawczych, liczba uczniów 

w grupie nie przekracza 25. 

§ 26 

 

1. W szkole działa biblioteka i czytelnia. 
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2. Biblioteka i czytelnia szkolna służą do realizacji: 

1) potrzeb i zainteresowań uczniów, 

2) zadań dydaktyczno – wychowawczych, 

3) doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli, 

4) popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, 

5) popularyzowania tematyki ekologicznej i regionalnej 

3. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz 

rodzice. 

4. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają: 

1) gromadzenie zbiorów i ich katalogowanie, 

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni, 

3) wypożyczanie pozycji książkowych do domu. 

5. Godziny pracy bibliotekarzy umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć 

lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

6. Czas pracy bibliotekarza jest ustalany przez dyrektora w każdym roku szkolnym i jest 

uzależniony od czasu trwania zajęć lekcyjnych oraz potrzeb szkoły. Czas pracy 

biblioteki w ciągu roku może być zmieniony, o ile zajdzie taka potrzeba. 

7. Do zakresu zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) prowadzenie katalogów i kart czytelniczych, 

2) prowadzenie ksiąg inwentarzowych, 

3) dbanie o dobry stan techniczny księgozbioru, 

4) dbanie o wystrój estetyczny pomieszczeń biblioteki, 

5) propagowanie czytelnictwa, 

6) prowadzenie gazetki tematycznej na korytarzu szkolnym, 

7) przeprowadzanie konkursów czytelniczych, 

8) pomoc przy zaopatrzeniu uczniów w podręczniki, 

9) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów. 

8. Bibliotekarz może prowadzić kiermasze książek, dochód osiągnięty z tego tytułu 

przeznaczony jest na uzupełnianie zbiorów. 

§ 27 

 

1. Szczegółową organizację nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego 

planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania 
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w terminie podanym przez organ prowadzący. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza 

organ prowadzący szkołę. 

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników 

szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin 

zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący 

szkołę. 

   3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy, dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć określający 

organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 

§ 28 

 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz pracowników 

obsługi. Są to: dyrektor, nauczyciel, pedagog szkolny, nauczyciel – bibliotekarz,  

sekretarz szkoły, główna księgowa, woźny – konserwator, kucharz, intendent, pomoc 

kuchenna, sprzątaczka, palacz. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa 

w ust. 1 określają odrębne przepisy. 

3. Nauczyciel korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 

 

§ 29 

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece uczniów. 

2. Do zadań nauczycieli należą w szczególności: 

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów 

a) Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie 

dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie 

bezpieczeństwa uczniów. 
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b) Nauczyciel zobowiązany jest zwrócić uwagę na osoby postronne 

przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu 

pobytu na terenie szkoły, zawiadomić pracownika obsługi szkoły o fakcie 

przebywania osób postronnych. 

c) Upoważniony przez dyrektora szkoły pracownik obsługi szkoły 

zobowiązany jest zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren 

szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie 

dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora. 

d) Nauczyciel lub inny pracownik szkoły zobowiązany jest niezwłocznie 

zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, 

noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia 

lub życia uczniów, 

e) obowiązkowe pełnienie dyżurów na przerwach międzylekcyjnych zgodnie z 

regulaminem dyżurów 

f) niezwłoczne rekwirowanie używanego przez uczniów na lekcjach sprzętu 

elektronicznego (telefony, nośniki muzyczne itp.), tak aby ograniczyć 

maksymalnie zagrożenie bezpieczeństwa uczniów i nauczyciela – sprzęt 

deponowany jest w sekretariacie (odbiera rodzic). 

2) kierowanie przebiegiem procesu dydaktycznego, 

3) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, 

4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz 

zainteresowań, 

5) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu 

o rozpoznanie potrzeb uczniów, 

6) sprawiedliwe, bezstronne, obiektywne, systematyczne i jawne ocenianie 

uczniów, 

7) doskonalenie umiejętności dydaktycznych poprzez dokształcanie się 

i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, 

8) bierne prawo do powołania przez dyrektora szkoły na stanowisko 

wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkole, 

9) obowiązek uczestniczenia w przeprowadzanych egzaminach gimnazjalnych. 

3. Pracownicy administracji i obsługi wykonują swoje zadania w oparciu o szczegółowy 

zakres obowiązków ustalony przez dyrektora szkoły (oraz stosują się do zapisów § 29 

ust. 2 pkt. 1). 
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§ 30 

 

1. W przypadku osiągnięcia przez gimnazjum 12 oddziałów, w szkole zostanie utworzone 

stanowisko wicedyrektora. 

§ 31 

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem 

jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz 

jego modyfikowanie w miarę potrzeb. 

2. Nauczyciele tworzą następujące zespoły:  

1) Zespół Wychowawczy lub Zespół Kierowniczy, 

2) Zespół Matematyczno – Przyrodniczy, 

3) Zespół Humanistyczny, 

4) inne zespoły wynikające z potrzeb szkoły. 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek 

zespołu. 

4. Do podstawowych zadań Zespołu Wychowawczego należy: 

1) organizacja pomocy dla uczniów, 

2) pomoc w rozwiązywaniu konfliktów wewnątrzklasowych, 

3) współpraca ze środowiskiem, 

4) walka z agresją i niedostosowaniem społecznym, 

5) uczenie uczniów tolerancji i odpowiedzialnego zachowania w grupie. 

Zespół wychowawczy uczestniczy w opracowywaniu programów wychowawczych, planów 

pracy szkoły oraz regulaminów jej funkcjonowania, współpracuje z pedagogiem szkolnym, 

wychowawcami i rodzicami w rozwiązywaniu problemów. Problemy dydaktyczne i 

wychowawcze sygnalizowane są przez Zespół Wychowawczy i omawiane na posiedzeniach 

zespołu lub na konferencjach i naradach rady pedagogicznej. 

5.   Do podstawowych zadań w/w zespołów przedmiotowych należy: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów 

pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów 

nauczania, 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz 

sposobu badania wyników nauczania, 
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3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, 

warsztatów szkolnych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia, 

5) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych 

i eksperymentalnych programów nauczania, 

6) opracowywanie programów wychowawczych, planów pracy szkoły oraz 

regulaminów jej funkcjonowania, 

7) współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i rodzicami 

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

8) opracowanie programu realizacji ścieżek edukacyjnych na cykl kształcenia 

gimnazjalnego. 

5. W szkole działa system Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli kierowany i 

koordynowany przez szkolnego lidera WDN. 

 

§ 32 

 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

2. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku 

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

3. Zadaniem wychowawcy klasy 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 i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

4. Wychowawca klasy prowadzi na bieżąco dokumentację wychowawcy klasy obejmującą 

dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, rozkłady materiału nauczania. Dba, wraz z uczniami 

o powierzoną im salę. 

5. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust.3 wychowawca: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 
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2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia 

zespołowego rozwijające i integrujące zespół uczniowski, ponadto ustala treści 

i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 

3) organizuje zebrania rodziców w celu omówienia problemów wychowawczych 

i dydaktycznych klasy. Zebrania rodziców mają na celu poznanie i ustalenie 

potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci, pomoc w ich działaniach 

wychowawczych, włączenie w sprawy szkoły i klasy. W trakcie trwania 

zebrań nauczyciel gwarantuje rodzicom poszanowanie ich godności osobistej 

oraz zachowanie tajemnicy, 

4) współdziała z pedagogiem szkolnym, rozpatrując z nim trudne przypadki 

wychowawcze, 

5) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi 

i koordynując ich działania wychowawcze wobec uczniów, a także wobec 

tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka.  

6. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej 

i metodycznej ze strony właściwych placówek i innych instytucji oświatowych. 

7. Dyrektor szkoły pomaga nauczycielowi realizować plan rozwoju zawodowego 

zapewniając udział w konferencjach przedmiotowych, odczytach, warsztatach 

metodycznych. 

 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

 

§ 33 

1. Do szkoły przyjmowani są uczniowie szkół podstawowych, którzy w poprzednim roku 

szkolnym ukończyli klasę szóstą, a w szczególności: 

1) z urzędu:  absolwenci 6 - letnich szkół podstawowych zamieszkali w obwodzie 

gimnazjum, 

2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów): absolwenci 6 – letnich szkół 

podstawowych zamieszkali poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy 

gimnazjum dysponuje wolny miejscem. 

 

§ 34 
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      1. Prawa i obowiązki ucznia zostały opracowane w oparciu o Konwencję o Prawach         

Dziecka oraz o Powszechną Deklarację Praw Człowieka. 

 

2. Uczeń ma prawo do: 

1) życia, rozwoju, wolności i bezpieczeństwa osobistego, 

2) nazwiska, imienia i obywatelstwa, 

3) ochrony więzi rodzinnych, 

4) wolności od tortur, okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania, 

5) prywatności, 

6) wolności myśli, sumienia i wyznania, czyli swobody wyrażania myśli i 

przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 

7) wolności posiadania, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania     

informacji oraz wolności do posiadania poglądów i swobodnego ich wyrażania, 

8) ochrony przed szkodliwymi informacjami, 

9) wolności zgromadzania i stowarzyszania się, czyli wpływanie na życie szkoły 

przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających 

w szkole; punkt nie dotyczy pozaszkolnych czy szkolnych grup nieformalnych 

działających w sprzeczności z obowiązującym prawem, 

10) zachowania tożsamości i odrębności etnicznej, religijnej lub językowej, 

11) posiadania własności, 

12) nauki, czyli właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z 

zasadami higieny pracy umysłowej, 

13) podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym, 

14) wypoczynku, 

15) ochrony zdrowia i opieki społecznej, korzystania z poradnictwa 

psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego, 

16) korzystania z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami, 

17) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub 

psychicznej, oraz ochronę i poszanowanie jego godności, 

18) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez udział w zajęciach 

pozalekcyjnych, konkursach i olimpiadach, 
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19) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru podczas zajęć pozalekcyjnych pod opieką nauczyciela i na 

podstawie odrębnych szczegółowych ustaleń, 

20) ochrony przed: jakimkolwiek wyzyskiem, dyskryminacją, przemocą, 

zaniedbaniem, wykorzystywaniem i nadużyciami seksualnymi, narkomanią, 

uprowadzeniem lub handlem dziećmi, aktywnym udziałem w konfliktach 

zbrojnych, 

21) dochodzenia swych praw jako osoby niepełnosprawnej, 

22) dochodzenia swych praw w przypadku uznania go za podejrzanego,     

oskarżonego lub winnego, 

23) skutecznych środków odwoławczych, czyli do szkolnych procedur 

dotyczących skarg i wniosków, z którymi są uczniowie i rodzice zapoznani na 

początku każdego roku szkolnego. 

3. Ograniczeniu mogą ulec prawa pkt. 5), pkt. 6), pkt. 7), pkt. 9), pkt. 11), pkt. 18),  

                  pkt. 19) w zakresie określonym przez dyrektora szkoły, który rozpatruje          

szczegółowo każdy przypadek indywidualnie. Sytuacja ograniczenia praw 

może nastąpić w momencie stwierdzenia przez radę pedagogiczną, radę 

rodziców, samorząd szkolny czy pracowników szkoły możliwości zagrożenia 

przebiegu procesu dydaktyczno – wychowawczego własnego i innych przez 

ucznia. W punkcie 11) możliwość ograniczenia praw dotyczy posiadania 

przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób przebywających w 

szkole oraz telefonów komórkowych, których zakaz używania obowiązuje w 

czasie lekcji na terenie całej szkoły. 

4. Tryb składania skarg w przypadku nieprzestrzegania praw dziecka i ucznia określają 

szkolne procedury składania skarg i wniosków. 

5. Niewchodzące w poczet praw ucznia przywileje mające zastosowanie tylko na terenie   

Gimnazjum nr 12 to: 

1) uzasadnione usprawiedliwienie nie przygotowania się do lekcji, 

2) zwolnienia z pisemnego sprawdzianu w przypadku dłuższej nieobecności, 

termin nadrobienia braków ustala nauczyciel, 

3) pomocy w przypadku trudności w nauce poprzez zajęcia w zespole 

wyrównawczym, świetlicy szkolnej lub przez zorganizowaną na terenie klasy 

samopomoc koleżeńską, 
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4) możliwość nieuczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego z powodu 

braku stroju obowiązującego na tej lekcji – każde trzecie takie 

usprawiedliwienie karane jest oceną cząstkową niedostateczną, 

5) uczestniczenie w dyskotekach i innych zabawach organizowanych w szkole, 

6) uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkole, 

7) reprezentowanie szkoły na imprezach, konkursach, zawodach – 

pozaszkolnych, miejskich, regionalnych 

   6. Przywileje wymienione w ustępie 5 mogą być zawieszane lub ograniczane suwerennymi 

decyzjami nauczycieli w uzasadnionych sytuacjach zagrożenia przez ucznia przebiegu 

procesu dydaktyczno – wychowawczego. Decyzje takie są skorelowane z systemem 

kar. 

7. Uczeń ma obowiązek: 

1) systematycznie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych (za wyjątkiem zajęć z zakresu 

treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i 

odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz 

metodach i środkach świadomej prokreacji, jeśli rodzice lub prawni opiekunowie zgłoszą 

dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia niepełnoletniego w 

zajęciach lub jeśli uczeń pełnoletni zgłosi taką rezygnację) – przestrzegając ustalonego 

harmonogramu tych zajęć, mimo spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest przybycia 

do sali, w której odbywają się zajęcia. Jeżeli spóźnienie jest znaczne, uczeń powinien 

udać się do świetlicy szkolnej (biblioteki, innego pomieszczenia na terenie szkoły w 

którym przebywać będzie pod nadzorem nauczyciela albo innego pracownika szkoły) a 

następnie w czasie przerwy dołączyć do swojej klasy. 

2) efektywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych tzn.: być aktywny na lekcji, 

otrzymywać oceny, wykonywać prace zlecone przez nauczyciela na lekcji i w domu, w 

czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachować należytą uwagę, nie rozmawiać z 

innymi uczniami w czasie prowadzenia wykładu przez nauczyciela, zabierać głos, gdy 

zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela. 

       3) podnosić swoje umiejętności oraz zakres swoich wiadomości dzięki uczestnictwu w  

procesie dydaktyczno – wychowawczym oraz utrwalaniu tej wiedzy w domu, 

       4) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli 

i pracowników szkoły, 

       5) dbać o czystość, ład i porządek na terenie szkoły i w jej obejściu, 
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        6) dbać o mienie szkoły, czyli o wszelkie wartości materialne, które są mierzalne 

finansowo i stanowią o całokształcie materialnym szkoły, 

        7) godnie reprezentować szkołę poza jej terenem, 

        8) być przykładem dla rówieśników w sprawach dotyczących zachowania, 

        9) korzystać z szatni oraz zmieniać obuwie na terenie szkoły, 

        10) pełnić dyżury podczas przerw na korytarzach, w klasie, na boisku szkolnym, zgodnie  

z ustalonym harmonogramem przez samorząd, nauczycieli oraz wychowawcę klasy, 

        11) dbać o estetyczny wygląd - godny ucznia oraz nosić odpowiedni strój szkolny 

ustalony wg odrębnych przepisów, 

        12) uczestniczyć w procesie realizacji projektu edukacyjnego – przynajmniej jeden raz w 

ciągu gimnazjalnego etapu edukacyjnego. 

 

NAGRODY I KARY 

 

§ 35 

 

1. W Gimnazjum nr 12 przewiduje się dla uczniów nagrody za wyniki w nauce, 

osiągnięcia międzyszkolne i właściwą postawę uczniowską. 

2. Za rażące zaniedbywanie lub lekceważenie obowiązków szkolnych oraz przejawianie 

zachowań niegodnych ucznia stosowane są kary. 

   3.  Kary stosowane wobec uczniów nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej   

ucznia. 

4.  Szkoła informuje rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowanej karze. 

5. Rodzice lub opiekunowie ucznia mają prawo złożenia odwołania w ciągu 14 dni od daty 

zastosowania kary w formie pisemnej na ręce dyrektora szkoły (zgodnie z procedurami 

skarg i wniosków obowiązującymi w szkole). 

6. Dyrektor jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na piśmie w ciągu 14 dni od otrzymania 

wniosku.  

7. Rada pedagogiczna, dyrektor szkoły, rada rodziców - wobec uczniów wyróżniających się 

w pracy dydaktycznej, społecznej i wychowawczej - stosuje następujące nagrody: 

1) pochwałę na forum klasy, 

2) pochwałę wobec całej szkoły, 

3) dyplomy i nagrody książkowe, 
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4) nagrody rzeczowe np.: wycieczka dla uczniów z najwyższą średnią ocen w 

szkole, 

5) wpis do kroniki szkolnej, 

6) listy pochwalne i gratulacyjne do rodziców. 

8. Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne otrzymują uczniowie, którzy w wyniku rocznej 

klasyfikacji uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75. Rodzice w/w uczniów otrzymują 

list gratulacyjny.  

9. Nagrody otrzymują również: 

1) laureaci szkolnych i pozaszkolnych konkursów przedmiotowych i innych, 

2) medaliści miejskich (i wyższego szczebla) zawodów sportowych, 

3) działacze samorządu uczniowskiego. 

      10. Kary w Gimnazjum nr 12 odnoszą się do uczniów łamiących lub ograniczających 

prawa innych uczniów oraz do uczniów niespełniających swoich obowiązków (patrz: 

§ 35 ust. 2 Statutu). 

11. Wobec ucznia Gimnazjum nr 12, rada pedagogiczna lub dyrektor mogą zastosować 

następujące kary (informacja jest przekazywana uczniowi do 14 dni od rozpatrzenia czynu 

podlegającego karze przez radę pedagogiczną lub dyrektora): 

1) upomnienie wychowawcy klasy, 

2) upomnienie ustne dyrektora, 

3) pisemne zawieszenie w korzystaniu z wszelkich przywilejów dostępnych w 

szkole, 

4) pisemna nagana dyrektora z ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców 

o nagannym zachowaniu ucznia, 

5) wezwanie rodziców w/w ucznia przez wychowawcę lub pedagoga szkolnego, 

6) obniżenie oceny z zachowania – związane jest z systemem punktowania za 

konkretne uchybienia w zachowaniu, 

7) okresowe lub stałe przeniesienie do równoległej klasy, 

8) przeniesienie do innej szkoły przez Kuratora Oświaty na wniosek dyrektora 

szkoły w przypadkach niżej wymienionych: 

a) przy wyczerpaniu wszystkich dostępnych kar za naganne zachowanie i 

przy braku poprawy, 

b) dla rozbicia negatywnych grup szkolnych działających na szkodę 

społeczności uczniowskiej poprzez: propagowanie narkomanii i innych 

form uzależnień, celowe i ustawiczne niszczenie mienia szkoły, 
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nagminne stosowanie przemocy wobec słabszych, wymuszanie 

określonych zachowań przez wyłudzanie pieniędzy, molestowanie 

seksualne, poniżanie godności osobistej ucznia, przynoszenie do szkoły i 

grożenie użyciem niebezpiecznych narzędzi (noże, pałki, kastety itp.). 

12. Kary mogą być stosowane wobec wszelkich naruszeń norm zachowań określonych 

w regulaminie ocen zachowania. 

13. Kary nie podlegają zasadzie gradacji, co znaczy, że np. kary nagany dyrektora nie 

musi poprzedzać kara upomnienia. 

14. Czyn karalny popełniony w szkole lub podejrzenie sytuacji popełnienia czynu 

karalnego są sytuacjami podlegającymi zgłoszeniu odpowiedniej komórce policji, 

kuratorowi sądowemu i sądowi dla nieletnich. 

 

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE 

 

§ 36 

 

1. Szkoła kształtuje stanowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad 

określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów zapewniając im 

bezpieczeństwo oraz ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi 

przejawami patologii społecznej poprzez: 

1) utrzymanie stałego kontaktu z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, która 

między innymi przeprowadza pogadanki na temat uzależnień, 

2) sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości 

szkoły, 

3) sprawowanie i zapewnienie opieki: 

a) w czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych, 

b) w czasie zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych 

przez szkołę zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c) w czasie przerw międzylekcyjnych przez nauczycieli dyżurujących.  

2. W radzie pedagogicznej wyznaczone są osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i 

są odpowiedzialne za bezpieczeństwo, higienę pracy, odpowiednie stworzenie warsztatów 

pracy oraz przestrzeganie przepisów sanitarno – epidemiologicznych. Są to : Społeczny 

Inspektor Pracy oraz Inspektor BHP. 
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3. Na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby. 

Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów. 

 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§ 37 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. 

 

§ 38 

 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

4. Szkoła może prowadzić działalność gospodarczą. 

 

§ 39 

 

Zmiana postanowień niniejszego statutu następuje w trybie wynikającym z przepisów prawa 

dotyczących funkcjonowania systemu oświaty. Wraz ze zmianą odpowiednich aktów 

prawnych następuje nowelizacja statutu – uchwałą rady pedagogicznej - poprzez 

wprowadzenie aneksów do odpowiednich jednostek redakcyjnych. Tekst jednolity uchwala 

się zgodnie z potrzebą – w zależności od ilości poprawek przeprowadzonych w danym roku 

szkolnym lub – każdorazowo przy zmianach uchwalonych przez Radę Pedagogiczną. 

 

§ 40 

1. Statut jest uchwalany przez radę pedagogiczną na konferencjach, z jego treścią zapoznaje 

się rodziców oraz uczniów.  

2. Nauczyciele potwierdzają znajomość statutu podpisem w protokolarzach RP, a rodzice w 

dziennikach lekcyjnych podczas spotkań klasowych.  

 

§ 41 

 Postanowienia niniejszego statutu obowiązują od dnia 10 listopada 2010 roku.  

 
 


