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ROZDZIAŁ I
PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE
§ 1.
Nazwa i typ szkoły
1. ,,Zespół Szkół w Malawie” zwany w dalszej części Statutu „Szkołą”, jest szkołą
publiczną obejmującą swym zasięgiem terytorium sołectwa Malawa.
2. Szkoła została założona 1 września 1999 roku uchwałą Nr VI/42/99 Rady Gminy
Krasne z dnia 26 lutego 1999 roku i składa się ze Szkoły Podstawowej im. Wojska
Polskiego w Malawie oraz Gimnazjum w Malawie.
3. Szkoła działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami) oraz wydanych na jej podstawie
przepisów wykonawczych oraz przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1999 roku –
przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.
4. Siedzibą szkoły jest budynek położony w miejscowości Malawa, numer 199 A,
w gminie Krasne, w woj. podkarpackim.
5. Szkoła położona jest w centralnym miejscu wsi, na działce nr 1037 o pow. 1,25 ha,
będącej własnością Gminy Krasne.
6. Szkoła używa pieczęci :
1) podłużnej z napisem „Zespół Szkół Malawa 36-007 woj. podkarpackie”
„Zespół Szkół w Malawie Szkoła Podstawowa 36-007 Krasne”
„Zespół Szkół w Malawie Gimnazjum 36-007 Krasne”;
2) okrągłej, małej i dużej z napisem „Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego
w Malawie”;
3) okrągłej, małej i dużej z napisem „ Gimnazjum w Malawie”.
7. Sposób prowadzenia
i przepisy MEN.

dokumentacji

szkolnej

określa

instrukcja

kancelaryjna

8. W szkole prowadzony jest jednolity rzeczowy wykaz akt.
§ 2.
Inne informacje o szkole
1. Działalność finansowa szkoły:
1) Szkoła jest jednostką budżetową;
2) Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają
odrębne przepisy.
2. W szkole działa Komisja socjalna, której działalność została określona regulaminem na
podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń
Socjalnych.
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3. W szkole działa Związek zawodowy NSZZ „Solidarność” na podstawie ustawy z dnia
09.05.1997 roku o Związkach zawodowych.
4. Szkoła współpracuje z: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Podkarpackim
Centrum Edukacji Nauczycieli, Klubem Sportowym UKS Malawa, policją, kuratorami
rodzinnymi, Polskim Związkiem Narciarskim, Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie,
Związkiem Komunalnym „Wisłok”, Wojskowym Kołem Łowieckim „Rogacz”.
§ 3.
Organy prowadzące szkołę
1. Organem prowadzącym Zespół Szkół w Malawie jest Gmina Krasne, nadzór
pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.
2. Urząd Gminy – organ prowadzący i sprawujący nadzór w zakresie spraw finansowych
i administracyjnych od 01.01.1999 roku na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie terytorialnym (Dz.U.Nr 16 poz.95):
1) zapewnia obsługę finansową, administracyjną i organizacyjną poprzez ZEAOS;
2) sprawdza, czy szkoła właściwie dysponuje przyznanymi jej środkami;
3) ocenia pracę dyrektora szkoły;
4) przeprowadza remonty szkoły;
5) zabezpiecza odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole;
6) zatwierdza projekty organizacji szkoły na cały rok (arkusz organizacyjny szkoły);
7) powołuje i odwołuje dyrektora szkoły.
3.

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie:
1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołą;
2) ocenia stan i warunki działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej
szkoły;
3) analizuje i ocenia efekty nauczania;
4) jest organem odwoławczym od decyzji dyrektora szkoły, podejmowanych
w zakresie obowiązku szkolnego;
5) organizuje doskonalenie zawodowe nauczycieli;
6) inspiruje i koordynuje współpracę z nauczycielami, szkołą i gminą;
7) dokonuje hospitacji i wizytacji szkoły, a także przeprowadza doraźne kontrole.
§ 4.
Obowiązek szkolny

1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum,
nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach dostosowanych do okresów
rozwojowych dziecka:
I etap – klasy I – III szkoły podstawowej;
II etap – klasy IV – VI szkoły podstawowej;
III etap – klasy I – III gimnazjum.
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4. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez
dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden
rok.
5. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły
podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej.
6. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży
upośledzonej w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych,
organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.
7. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko, może
zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić jego warunki.
Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo
ukończenia poszczególnych klas szkoły podstawowej, gimnazjum lub ukończenia
tych szkół na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez tę
szkołę.
8. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w wieku od 13 do 16 lat. Dyrektor przyjmuje
wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony dla szkoły obwód. Warunkiem
przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz potwierdzenie
zameldowania ucznia na danym terenie. Dyrektor może przyjąć ucznia z innego
obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.
9. Dyrektor, który przyjął do Szkoły ucznia zamieszkującego w obwodzie innej szkoły
publicznej, ma obowiązek powiadomić dyrektora tej szkoły oraz informować go
o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego.
10. Niespełnianie obowiązku szkolnego powoduje podjęcie przez dyrektora czynności
prawnych zmierzających do zastosowania środka egzekucyjnego. Podstawa prawna:
ustawa z dnia 07.09.1991 roku o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami), ustawa
z dnia 17.06.1996 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2005 nr
229).
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY
1. Szkoła realizuje cele określone w ustawie o systemie oświaty i przepisach wydanych
na tej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej, a w szczególności kładzie nacisk na:
1) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania
świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez atrakcyjny i nowatorski proces
nauczania;
2) umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku
kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu;
3) kształtowanie środowiska wychowawczego, sprzyjającego realizowaniu celów
i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków gimnazjum i wieku
ucznia poprzez:
a) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów gimnazjum;
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b) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów;
c) realizowanie Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego;
4) sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:
a) zorganizowanie zajęć świetlicowych;
b) umożliwienie spożywania posiłków;
c) system zapomóg i stypendiów;
d) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;
e) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
f) prowadzenie zajęć logopedycznych.
Zajęcia, o których mowa wyżej, prowadzone są na podstawie opinii/orzeczenia
wystawionych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rzeszowie.
§ 5.
Sposoby wykonywania celów i zadań
Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez:
1. Kształcenie potencjału kadrowego:
1) zdobywanie przez nauczycieli dodatkowych kwalifikacji;
2) uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego;
3) powołanie zespołów przedmiotowych i wyłonienie liderów;
4) wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania ze zwróceniem szczególnej uwagi
na praktyczne posługiwanie się zdobytą wiedzą.
2. Projektowanie pracy dydaktycznej:
1) pracę z uczniem zdolnym i mającym problemy z opanowaniem minimum
programowego;
2) dostosowanie treści programowych do możliwości ucznia;
3) organizowanie kół zainteresowań w miarę możliwości i potrzeb;
4) powołanie zespołów przedmiotowych (diagnostycznych) do opracowania
wewnętrznych testów i przeprowadzania badań wyników nauczania;
5) opracowanie planu nadzoru pedagogicznego;
6) wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej.
3. Rozwiązywanie problemów społecznych:
1) rozpoznawanie zjawisk patologicznych w środowisku;
2) współpracę z rodzicami, ośrodkami i stowarzyszeniami prowadzącymi działalność
profilaktyczną;
3) wdrażanie programów profilaktycznych;
4) realizację programów wychowawczych;
5) opracowanie, diagnozę i ewaluację szkolnego programu oceniania, w tym systemu
oceniania zachowania.
4. Promocję szkoły:
1) aktywne uczestnictwo nauczycieli, uczniów i rodziców w życiu szkoły;
2) aktywne uczestnictwo Szkoły w życiu kulturalnym i sportowym środowiska
lokalnego i regionu;
3) udział uczniów w zawodach i konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym,
wojewódzkim;
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4) bieżące promowanie osiągnięć uczniów – na tablicach szkolnych, stronie
internetowej, w postaci listów gratulacyjnych do rodziców;
5) rejestrowanie ważnych wydarzeń z życia szkoły – na stronie internetowej,
w dokumentacji szkolnej.
§ 6.
Realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem uczniów
1. Zadania opiekuńcze szkoły:
a)

nauczyciele prowadzący zajęcia lekcyjne, wychowawcze i pozalekcyjne ponoszą
odpowiedzialność
za
zdrowie
i
bezpieczeństwo
dzieci
i
młodzieży
w czasie przewidzianym na w/w zajęcia;

b) w czasie przerw międzylekcyjnych, przed i po zakończeniu zajęć nauczyciele pełnią
dyżury na każdej kondygnacji budynku i na podwórzu szkolnym, zgodnie
z opracowanym planem dyżurów;
c) w czasie dyżuru nauczyciel przebywa w wyznaczonym rejonie, odpowiada za zdrowie
i bezpieczeństwo wszystkich uczniów przebywających na tym terenie, zapobiega
niebezpiecznym zabawom i zachowaniom;
d) uczniowie klas młodszych mogą przebywać przed i po lekcjach na świetlicy szkolnej,
gdzie opiekę sprawuje wychowawca świetlicy;
e) w trakcie trwania wycieczek szkolnych oraz imprez pozaszkolnych nauczyciele
sprawują opiekę zgodnie z przepisami wydawanymi przez MEN;
f)

współpraca z domem
w kontaktach z rodzicami.

rodzinnym

ucznia,

przestrzeganie

zasad

partnerstwa

§ 7.
Formy opieki i pomocy uczniom
1. Szkoła, uwzględniając optymalne warunki rozwoju ucznia, zasady bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia, sprawuje opiekę nad:
1) uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu
i wzroku:
a) współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
b) współpraca z lekarzem i higienistką,
c) respektowanie przez nauczycieli wskazań lekarskich i poradni
specjalistycznych.
2) uczniami mającymi trudności w nauce:
a) konsultacje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
b) organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
c) pomoc dydaktyczna nauczycieli,
d) ścisła współpraca z rodzicami.
3) uczniami zaniedbanymi środowiskowo, z rodzin wielodzietnych, źle sytuowanymi,
sierotami:
a) wywiady środowiskowe,
b) poznanie warunków domowych dziecka,
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c) udzielanie pomocy doraźnej np. zapomogi, bezpłatne obiady w stołówce
szkolnej,
d) składanie wniosków i współpraca z właściwymi instytucjami, w tym GOPS.
4) uczniami, którzy wykazują się wybitnymi osiągnięciami w nauce:
a) stypendia przyznawane zgodnie z opracowanymi regulaminami (dyrektora,
wójta gminy Krasne)
b) przygotowania umożliwiające udział w olimpiadach przedmiotowych
i różnego rodzaju konkursach wiedzy teoretycznej i praktycznej,
c) zezwolenie na indywidualny tok nauki.
2. Ustalone formy pracy, umożliwiające podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej,
etnicznej, językowej i religijnej to:
a) udział w obrzędach i tradycjach lokalnych,
b) kultywowanie rocznic narodowych i historii szkoły,
c) poszanowanie przeszłości narodu i miejscowości,
d) poszanowanie symboli narodowych i religijnych,
e) poznawanie dziedzictwa kulturowego narodu,
f) udział w lekcjach religii zgodnie z wyznaniem w oparciu o zasady tolerancji
i wolności.
3. Dla uczniów zakwalifikowanych do bezpłatnego dowozu (zgodnie z przepisami)
dyrektor szkoły organizuje bezpłatną komunikację i ustala rozkład jazdy oraz zasady
korzystania.
ROZDZIAŁ III
ORGANY SZKOŁY
§ 8.
1. Organami Zespołu Szkół w Malawie są:
1) Dyrektor Zespołu Szkół;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski.
2. Kompetencje organów szkoły określa ustawa z 7 września 1991 roku o systemie
oświaty z późniejszymi zmianami.
§ 9.
Dyrektor szkoły
1. Dyrektor szkoły wyłoniony w drodze konkursu jest kierownikiem zakładu pracy dla
zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
2. W realizacji zadań statutowych szkoły, dyrektor kieruje procesem dydaktycznowychowawczym, współpracując ze wszystkimi organami szkoły, organami nadrzędnymi,
dyrektorami innych szkół, zakładami pracy i innymi instytucjami.
3. Zadania dyrektora i sposób pełnienia funkcji określa ustawa o systemie oświaty
z 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami.
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4. Dyrektor szkoły w szczególności:
1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny oraz ustala ocenę pracy nauczycieli i wysokość
dodatków motywacyjnych;
3) przedstawia Radzie Pedagogicznej koncepcję pracy szkoły oraz informacje
i wnioski dotyczące jej funkcjonowania;
4) planuje i organizuje pracę szkoły we współdziałaniu z Radą Pedagogiczną, Radą
Rodziców, Samorządem Uczniowskim, organami prowadzącymi szkołę;
5) instruuje nauczycieli i sprawuje nadzór nad ich pracą, a w szczególności nad
planowaniem tej pracy, stosowanymi przez nauczycieli metodami i osiąganymi
wynikami nauczania i wychowania;
6) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
7) kieruje pracą Rady Pedagogicznej i realizuje jej uchwały;
8) powołuje i odwołuje nauczycieli na stanowiska wicedyrektorów i na inne
stanowiska kierownicze, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady
Pedagogicznej;
9) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników nie będących
nauczycielami, działając w tym zakresie zgodnie z Kartą Nauczyciela
i z Kodeksem Pracy oraz współpracując ze specjalistą do spraw kadrowych,
który bezpośrednio mu podlega;
10) powierza nauczycielowi opiekę wychowawczą nad klasą;
11) zapewnia nauczycielowi podstawowe środki i materiały dydaktyczne;
12) decyduje o przyznawaniu nagród oraz kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom szkoły;
13) wnioskuje do organu nadrzędnego o przyznanie nauczycielowi i innemu
pracownikowi szkoły odznaczeń, nagród i wyróżnień, po zasięgnięciu opinii
Rady Pedagogicznej;
14) udziela urlopów i zwolnień od pracy;
15) powołuje członków zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu w szkole
podstawowej i egzaminu w gimnazjum;
16) umożliwia prowadzenie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej na
warunkach określonych przepisami MEN;
17) organizuje obsługę administracyjną szkoły;
18) zapewnia uczniom oraz pracownikom odpowiednie warunki nauki,
bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie pobytu w szkole, jak również podczas
zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych, organizowanych przez szkołę poza
jej terenem;
19) decyduje o przyjęciu uczniów do klas programowo wyższych niż pierwsza;
20) sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające
w obwodzie szkoły podstawowej i gimnazjum;
21) w swojej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu.
5. Według rozporządzenia MEN z dnia 17 sierpnia 1992 roku (Dz. U. Nr 65, poz.331,
zmienione w Dz. U. Nr 119, poz.652 z 1996 roku) dyrektor:
1) organizuje współdziałanie szkoły ze współpracującymi instytucjami;
2) organizuje współdziałanie rodziców ze szkołą i uczestniczy w zebraniach Rady
Rodziców;
3) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem
warunków określonych odrębnymi przepisami;
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4) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły
i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
5) odpowiada za prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej według odrębnych
przepisów;
6) dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie, wykonuje inne zadania
wynikające z przepisów, ustaw i zarządzeń organów prowadzących szkołę.
6. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 grudnia 2004 roku § 6 w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli dyrektor:
1) zapewnia nauczycielom prawidłowy przebieg stażu, możliwość obserwacji zajęć
dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, a także
udział w formach kształcenia ustawicznego (jeżeli wynika to z zatwierdzonego
planu rozwoju zawodowego i potrzeb szkoły);
2) zbiera informacje o realizacji przez nauczycieli zadań, wynikających z programu
wychowawczego i dydaktycznego;
3) przyjmuje od nauczyciela sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
w terminie do 30 dni od zakończenia stażu;
4) zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela w ciągu 30 dni od daty
rozpoczęcia zajęć.
§ 10.
Rada Pedagogiczna
1. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Malawie jest kolegialnym organem szkoły
w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Działa na
podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi
zmianami.
2. Swoje kompetencje Rada realizuje poprzez podejmowanie uchwał, przedkładanie
wniosków, opiniowanie oraz przeprowadzanie wyborów.
3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
1) dyrektor szkoły jako przewodniczący;
2) wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły.
4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby
zaproszone za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej przez jej przewodniczącego.
5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w każdym półroczu oraz w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania
i promowania uczniów po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych, a także
w miarę bieżących potrzeb. Organizuje się je z inicjatywy przewodniczącego, organu
prowadzącego szkołę lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
6. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej. Jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku
zebrania nie później niż 7 dni przed zebraniem. W przypadku zebrania
nadzwyczajnego termin nie musi być przestrzegany.
7. Dyrektor szkoły, co najmniej dwa razy w roku przedstawia Radzie ogólne wnioski,
wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności
szkoły i najbliższych zamierzeniach.
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8. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej członków.
9.

Do kompetencji Rady należy:
1)
uchwalenie Programu wychowawczego i Programu profilaktycznego, po
zasięgnięciu opinii Rady Rodziców;
2)
zatwierdzenie planów pracy szkoły w zakresie innowacji i eksperymentów
pedagogicznych;
3)
ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
4)
zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
5)
wyrażenie zgody na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego
z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych;
6)
podejmowanie decyzji w sprawach nagród i kar uczniowskich;
7)
podejmowanie decyzji o promowaniu ucznia poza normalnym trybem;
8)
podejmowanie uchwał w sprawie skierowania przez dyrektora wniosku do
Podkarpackiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

10. Rada Pedagogiczna opiniuje:
1) organizację pracy szkoły, a zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych;
2) projekt planu finansowego szkoły;
3)
wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielowi odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień;
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
5) przedłużenie kadencji dyrektora szkoły;
6) powołanie nauczyciela na stanowisko zastępcy dyrektora lub inne stanowisko
kierownicze w szkole.
11. Rada Pedagogiczna wybiera swoich przedstawicieli do:
1)
komisji konkursowej wybierającej dyrektora szkoły;
2)
komisji oceny realizacji planu dydaktyczno-wychowawczego oraz
przygotowania opinii o pracy dyrektora i innych nauczycieli;
3)
zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od ustalonej przez dyrektora
szkoły oceny jego pracy.
12. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala projekt Statutu szkoły lub jego zmiany
i nowelizacje, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
13. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze
stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. Organ
uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie
wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od
otrzymania wniosku.
14. Członkowie Rady są zobowiązani by nie ujawniać spraw omawianych na posiedzeniu,
które mogą naruszać dobro osobiste uczniów i ich rodziców, nauczycieli i innych
pracowników szkoły.
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15. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane przez członków Rady, wchodzących
w skład zespołu protokołującego, powołanego przez Radę.
16. W związku z nie powołaniem Rady Szkoły jej zadania wykonuje Rada Pedagogiczna.
17. Szczegółową organizację, zakres działania i czynności Rady Pedagogicznej określa
regulamin Rady oraz odrębne przepisy.
§ 11.
Rada Rodziców
1. Rada Rodziców jest samorządowym organem przedstawicieli rodziców (opiekunów
prawnych) współdziałających z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, organami
nadzorującymi Szkołę oraz organizacjami i instytucjami współpracującymi ze Szkołą.
2. Do zadań Rady Rodziców należy:
a) współudział w programowaniu pracy Szkoły;
b) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Szkoły;
c) współudział w realizacji programu wychowania i nauczania Szkoły;
d) współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy;
e) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej
w rodzinie, szkole, środowisku lokalnym;
f) przedstawienie Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej, a także organowi
prowadzącemu Szkołę oraz sprawującemu nadzór pedagogiczny wniosków i opinii
dotyczących wszystkich spraw związanych ze Szkołą;
g) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania Szkoły;
h) w celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania
funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców.
3. Rada Rodziców formułuje pisemną opinię o:
a) Statucie Szkoły;
b) Programie Wychowawczym i Programie Profilaktycznym;
c) projektach i eksperymentach pedagogicznych;
d) ocenie dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela stażysty, kontraktowego
i mianowanego w trybie określonym w Karcie Nauczyciela.
4. Rada Rodziców w celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organizacjami
Szkoły zaprasza na zebrania plenarne, a Prezydium Rady na swoje posiedzenia dyrekcję
Szkoły oraz kierownictwo pozostałych organów Szkoły.
5. Rada Rodziców prowadzi dokumentację swojej działalności. Dokumenty znajdują się
u przewodniczącego Rady. Po upływie kadencji są one przekazywane następnemu
Prezydium.
6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny
ze Statutem Szkoły.
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§ 12.
Samorząd Uczniowski
1.

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół.

2.

Władzami samorządu są:
1) na szczeblu klas – samorządy klasowe;
2) na szczeblu zespołu – samorząd szkolny.

3. Samorząd uczniowski jest wybierany i działa zgodnie z opracowanym i przyjętym
regulaminem.
2. Samorząd uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, dyrektorowi lub
Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły.
5.

Szczegółowe kompetencje SU wynikają z odrębnych przepisów.
§ 13.
Zasady współdziałania organów Szkoły oraz rozwiązywania konfliktów

1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji
i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji
w granicach swoich kompetencji.
2. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje
reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
3. Wnioski i opinie są rozpatrywane podczas najbliższych posiedzeń Rady Pedagogicznej,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymagających podjęcia szybkiej
decyzji, w terminie 7 dni.
4. Każdy organ może swobodnie działać i podejmować decyzje w granicach kompetencji
określonych w wewnętrznych regulaminach i ustawie o systemie oświaty.
5. Organy szkoły planują swoją działalność na rok szkolny; plany te przekazują do
wiadomości dyrektora.
6. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych organów
w celu wymiany informacji i poglądów.
7. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji
stanowiących podaje się do ogólnej wiadomości w szkole.
8. Przewodniczący organów informują się nawzajem o projektach zmian w regulaminach
ich działalności.
9. W przypadku sporów, jakie mają miejsce wewnątrz poszczególnych organów
i pomiędzy nimi, jako podstawową zasadę przyjmuje się, że spory te rozpatrywane są
wewnątrz szkoły.
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10. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do prowadzenia mediacji między stronami sporu.
W mediacjach tych mogą uczestniczyć przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rady
Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
11. W razie niemożności rozwiązania konfliktu przez dyrektora lub konfliktu
z Dyrektorem strony wnoszą sprawę do organu prowadzącego, który pomaga
rozstrzygnąć spór.
§ 14.
Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
1. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w Zespole Szkół w Malawie odbywa
się zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz.
1071 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r.
nr 5, poz. 46) oraz zasadami określonymi w niniejszym dokumencie.
2. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte
wykonywanie zadań przez właściwe organy lub ich pracowników, naruszenie
praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne
załatwienie spraw.
3. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy poprawy organizacji pracy
szkoły, wzmocnienia praworządności, usprawnień w pracy i zapobiegania nadużyciom,
ochrony własności, ochrony prywatności uczniów i pracowników.
4. Skargi i wnioski składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.
5. Skargi i wnioski dotyczące szkoły przyjmuje i rozpatruje dyrektor szkoły.
6. Skargi i wnioski dotyczące działalności dyrektora szkoły przyjmuje i rozpatruje organ
prowadzący: Urząd Gminy Krasne oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
§ 15.
Organizacja przyjmowania skarg i wniosków
1. Osoby wnoszące skargi i wnioski przyjmowane są przez dyrektora lub wicedyrektora.
2. Dyrektor szkoły lub wicedyrektor przyjmują skargi i wnioski w każdy dzień tygodnia
od godz. 7.30 do 14.30.
3. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej,
a także ustnie.
4. Pracownik szkoły, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest
przekazać ją niezwłocznie dyrektorowi.
5. Sekretariat szkoły prowadzi rejestr skarg i wniosków.
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6. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz
organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak
skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych.
7. Do rejestru wpisuje się także skargi i wnioski anonimowe, które nie podlegają
załatwieniu.
8. Rejestr skarg uwzględnia następujące rubryki:
1) liczba porządkowa,
2) data wpływu skargi/wniosku,
3) nazwa osoby, instytucji wnoszącej skargę/wniosek,
4) adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek,
5) informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek,
6) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku,
7) termin załatwienia skargi/wniosku,
8) data wpływu odpowiedzi po załatwieniu skargi/wniosku
9) krótka informacja o sposobie załatwiania sprawy,
10) data wysłania zawiadomień o załatwionej skardze/wniosku,
11) osoba, którą powiadomiono o załatwieniu skargi/wniosku. Do rejestru nie wpisuje się
pism skierowanych do wiadomości szkoły.
§ 16.
Kwalifikowanie skarg i wniosków
1. Kwalifikowanie spraw jako skargi lub wniosku dokonuje dyrektor.
2. Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana
jest do rejestru skarg i wniosków.
3. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa
wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie braków
spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
4. Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji szkoły, należy zarejestrować,
a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie z właściwością, zawiadamiając o tym
równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ; kopię
pisma zostawić w dokumentacji szkoły.
5. Skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne
organy, należy zarejestrować, a następnie pismem przewodnim przesłać właściwym
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organom zawiadamiając o tym
w dokumentacji szkoły.

równocześnie wnoszącego, a

kopie zostawić

6. Skargi/wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania.
§ 17.
Rozpatrywanie skarg i wniosków
1. Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor szkoły lub wicedyrektorzy wg właściwości.
2. Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następującą dokumentację:
1) oryginał skargi/wniosku,
2) notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach
postępowania wyjaśniającego,
3) materiały zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku,
4) odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia
sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,
5) inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.
3. Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:
1) oznaczenie organu, od którego pochodzi,
2) wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do
wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,
3) imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.
4. Skargi bezzasadne są wyjaśniane na bieżąco i przekazywane w formie ustnej,
telefonicznej lub elektronicznej.
5. Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w sekretariacie
szkoły.
§ 18.
Utworzenie stanowiska wicedyrektora
1. W Zespole Szkół w Malawie dopuszcza się możliwość utworzenia jednego stanowiska
wicedyrektora.
2. Warunkiem wyrażenia zgody przez organ prowadzący na utworzenie stanowiska,
o którym mowa wyżej, jest odpowiednia liczba oddziałów (min. 12 na jednego
wicedyrektora) oraz możliwości finansowe szkoły.
3. Zakres kompetencji dla wicedyrektora:
1) zapoznaje się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności;
wydaje zarządzenia regulujące wewnętrzną organizację pracy szkoły;
powołuje zespoły przedmiotowe i zadaniowe;
hospituje zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne;
naucza w przypisanej liczbie godzin;
podejmuje decyzje w sprawie zastępstw za nieobecnych nauczycieli;
czuwa nad przebiegiem konkursów i olimpiad;
przedstawia dyrektorowi propozycje dotyczące przyznawania nagród, wyróżnień,
kar dyscyplinarnych;
opracowuje sprawozdania i analizy statystyczne dla Rady Pedagogicznej oraz dla
władz oświatowych;
odpowiada za dokumentację oraz okresową kontrolę dzienników lekcyjnych,
arkuszy ocen oraz innej dokumentacji pedagogicznej;
podejmuje działania sprzyjające rozwojowi inicjatywy, aktywności
i samorządności uczniów;
czuwa nad realizacją uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

4. Dyrektor sporządza zakres czynności wicedyrektora, który potwierdza jego przyjęcie.
ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA SZKOŁY
§ 19.
Organizacja procesu nauczania i wychowania
1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy się 31 sierpnia roku
następnego.
2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy.
3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacji opracowany przez dyrektora szkoły najpóźniej do 30
kwietnia każdego roku, a zatwierdzony przez organ prowadzący do 30 maja danego
roku.
Arkusz organizacji szkoły opracowany jest na podstawie planu nauczania oraz
szkolnego planu nauczania, opracowanego dla danego etapu edukacyjnego
z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego.
W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników,
łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, liczbę przedmiotów i zajęć
obowiązkowych, liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół
zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych, finansowanych ze środków
przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
4.

Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada następującą bazę:
1) 13 sal dydaktycznych, które umożliwiają naukę na jedną zmianę;
2) pracownię komputerową z dostępem do Internetu;
3) salę gimnastyczną wraz z zapleczem;
4) salę korekcyjną;
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5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

gabinet lekarski;
pomieszczenia biblioteczne i świetlicowe;
zaplecze kuchenne i jadalnię;
sekretariat;
gabinet Dyrektora;
gabinet wicedyrektora;
boisko sportowe;
szatnię, sanitariaty.

5. Podstawową jednostką organizacyjną szkół wchodzących w skład Zespołu jest oddział.
6. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych, zajęć
komputerowych i informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów.
7. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz I–III
gimnazjum prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, oddzielnie
grupa chłopców i dziewcząt.
8. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora
Zespołu Szkół na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
9. Praca dydaktyczno-wychowawcza organizowana przez szkołę obejmuje zajęcia
dydaktyczne oraz zajęcia w kołach naukowych i zespołach zainteresowań.
Podstawową formą zajęć dydaktycznych jest lekcja. Lekcje prowadzone są w salach
przedmiotowych. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Przerwy między lekcjami trwają
5,10,15,20 minut. Zajęcia z uczniami w szkole podstawowej i w gimnazjum odbywają
się przez 5 dni w tygodniu. Tygodniowy wymiar czasu nauczania dla poszczególnych
klas określa obowiązujący plan nauczania.
§ 20.
Świetlica
1. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania prawidłowego rozwoju uczniów
w szkole funkcjonuje świetlica.
2. Świetlica jest czynna w trakcie oraz przed i po zajęciach lekcyjnych w godzinach
wyznaczonych przez dyrektora, zgodnie z projektem organizacyjnym w danym roku
szkolnym.
3. W świetlicy prowadzone są zajęcia pod kierunkiem nauczycieli – wychowawców
świetlicy zgodnie z zatwierdzonym planem pracy.
4. W czasie przerw wyznaczonych przez dyrektora szkoły świetlica pełni funkcję jadalni.
5. W trakcie wydawania obiadów pełnione są dyżury przez nauczycieli – wychowawców
świetlicy. Zasady odpłatności za gorące posiłki ustalają oddzielne przepisy (zgodnie
z zasadami zatwierdzonymi przez samorząd Gminy Krasne). Dla uczniów, którzy
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mają trudną sytuację materialną istnieje możliwość dofinansowania odpłatności wg
zasad ustalonych przez GOPS.
§ 21.
Zadania świetlicy szkolnej
1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej
wszechstronny rozwój osobowości.
2. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej
i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
3. Kształtowanie właściwej postawy społeczno-moralnej oraz nawyków kultury życia
codziennego.
4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie
nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem
szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
6. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.
7. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.
§ 22.
Pracownicy i dokumenty świetlicy
1. Pracownikami świetlicy są: nauczyciele świetlicy – członkowie Rady Pedagogicznej.
2. Dyrektorowi szkoły bezpośrednio podlegają nauczyciele świetlicy.
3. Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień odpowiedzialności nauczycieli
świetlicy (przydziały obowiązków).
4. Dokumenty świetlicy to:
1) Dziennik zajęć (jeden na grupę);
2) Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej;
3) Ramowy rozkład dnia świetlicy szkolnej;
4) Regulaminy świetlicy szkolnej.
§ 23.
Wewnętrzny regulamin świetlicy szkolnej
1. Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela.
2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet
krótkotrwałym oddaleniu się.
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3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz
sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.
4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
5. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych
urządzeń elektronicznych przyniesionych z domu.
6. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty
przynoszone do szkoły.
7. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek przyprowadzenia dziecka do świetlicy,
nie zostawiając dzieci w szatni bez opieki.
8. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne upoważnione osoby,
umieszczone w karcie zgłoszeniowej.
9. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej oraz
nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia (zgodnie
z przepisami Kodeksu ruchu drogowego). Zgodę na wyjście dziecka z osobą małoletnią,
należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy.
10. W wyjątkowych przypadkach, jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osobę nie
umieszczoną w karcie zgłoszeniowej potrzebne jest jednorazowe pisemne oświadczenie
rodziców (prawnych opiekunów), które powinno być dostarczone do świetlicy.
11. W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy do domu potrzebne jest
oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście, z podaniem daty i godziny, o której
dziecko ma opuścić świetlicę.
12. Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą
przekazywane. Wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w karcie.
O takiej sytuacji będzie informowany nauczyciel świetlicy, pedagog szkolny lub
w szczególnych przypadkach policja.
13. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy
o odbiorze dziecka ze świetlicy.
14. Rodzice (prawni opiekunowie) lub opiekunowie osobiście odbierają dziecko ze
świetlicy, oczekując na niego przed salą świetlicową. Nie można wywoływać dziecka
przez telefon, umawiać się z nim przed szkołą.
15. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz
wychowawcami klas.
17. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego
uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do
świetlicy.
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18. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzice (prawni opiekunowie) postanowią
wypisać dziecko ze świetlicy, powinni ten fakt zgłosić nauczycielowi świetlicy.
19. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić nauczyciela
świetlicy o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy. Obowiązkiem
rodziców (prawnych opiekunów) jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy (7.00-16.30)
i punktualnego odbierania dzieci. W przypadku ponownego spóźnienia się opiekunów po
wychowanka, zostanie on skreślony z listy.
20. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło
teren szkoły, w czasie, kiedy powinno przebywać w świetlicy.
21. Rodzice (prawni opiekunowie) wyrażają zgodę na korzystanie przez dziecko, podczas
jego pobytu na świetlicy, ze sklepiku szkolnego oraz automatu (jeśli jest inaczej, prosimy
o zgłoszenie tego faktu).
22. W świetlicy, przez cały rok szkolny, obowiązuje zmiana obuwia.
23. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka zobowiązani są powiadomić wychowawców
świetlicy o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach,
które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby,
alergie, orzeczenia poradni itp.).
24. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice (prawni opiekunowie) zapoznają się
i akceptują Regulamin świetlicy.
§ 24.
Prawa i obowiązki ucznia na świetlicy
1. Uczeń ma prawo do:
1) respektowania swoich praw i obowiązków;
2) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach
i imprezach;
3) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności;
4) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień;
5) życzliwego, podmiotowego traktowania;
6) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań;
7) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;
8) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa
fizycznego i psychicznego);
9) poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną
i psychiczną;
10) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, boiska szkolnego i placu zabaw;
11) korzystania z materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek, gier
i sprzętu sportowego.
2. Uczeń ma obowiązek:
1) przestrzegać określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa
pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie,
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podstawowych zasad higieny, dbania o ład i porządek oraz szanowania sprzętu
stanowiącego wyposażenie świetlicy;
2) zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy;
3) stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły;
4) informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu
ze świetlicy;
5) zgłaszać wszelkie wypadki oraz swoje złe samopoczucie;
6) aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych;
7) ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie;
8) zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej.
§ 25.
Zespoły przedmiotowe
1. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze,
problemowo-zadaniowe w zależności od potrzeb.

przedmiotowe

lub

2. W szkole działają odrębne zespoły przedmiotowe, powołane przez Radę Pedagogiczną
na wniosek dyrektora.
3. Powołano osiem zespołów przedmiotowych obejmujących szkołę podstawową
i gimnazjum:
1) zespół języka polskiego;
2) zespół matematyczny;
2) zespół przedmiotów przyrodniczych;
4) zespół historii i wiedzy o społeczeństwie;
5) zespół języków obcych;
6) zespół wychowawczy;
7) zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
8) zespół edukacji wczesnoszkolnej.
4. W skład zespołu wchodzą nauczyciele uczący tego samego lub pokrewnych
przedmiotów w szkole podstawowej i gimnazjum.
5.

Na czele zespołu stoi przewodniczący zatwierdzony przez dyrektora.

6.

Do zadań zespołów przedmiotowych należy:
1) organizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgodnienia sposobów realizacji
programów nauczania oraz korelowania treści nauczania przedmiotów
pokrewnych;
2) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz badania wyników
nauczania;
3) wymiana doświadczeń w zakresie metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;
4) pomaganie początkującym nauczycielom pod względem metodycznym;
5) organizowanie pokazowych zajęć dydaktycznych;
6) organizowanie olimpiad przedmiotowych i konkursów ogólnoszkolnych;
7) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów, a także w uzupełnianiu
ich wyposażenia;
8) organizowanie współpracy z instytucjami pozaszkolnymi;
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9)

opiniowanie przygotowanych i wprowadzanych w szkole autorskich,
innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania;
10) realizacja uchwał podjętych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w sprawach
metod i organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej.
§ 26.
Zespół wychowawczy
1.

Zespół wychowawczy powoływany jest przez Radę Pedagogiczną na wniosek
dyrektora szkoły.

2.

Pracami zespołu kieruje przewodniczący wybrany z grona członków.

3.

Do zadań zespołu należy:
1) analizowanie sytuacji wychowawczej i opiekuńczej w szkole;
2) podejmowanie działań wychowawczych zmierzających do rozwoju osobowości
wychowanków;
3) wymiana doświadczeń w zakresie pracy wychowawczej i opiekuńczej;
4)
formułowanie wniosków oraz opracowywanie metod realizacji zadań w tym
zakresie;
5)
prowadzenie działań zapobiegających przejawom patologii społecznej;
6)
występowanie do Rady Pedagogicznej z umotywowanymi wnioskami
dotyczącymi nagród, stypendiów, kar dla uczniów;
7) opracowanie Programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.
§ 27.
Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników

1.

Nauczyciel wybiera program nauczania oraz podręczniki spośród programów
i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

2.

Wybrany program nauczyciel przedstawia Radzie Pedagogicznej.

3.

Rada Pedagogiczna spośród przedstawionych programów i podręczników ustala
w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców – szkolny zestaw
programów nauczania i szkolny zestaw podręczników. Bierze pod uwagę
możliwości uczniów, a w przypadku podręczników również:
1) przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów;
2) wysoką jakość wykonania podręcznika, umożliwiającą korzystanie z niego przez
kilka lat.

4.

Szkolny zestaw podręczników składa się nie więcej niż z trzech podręczników dla
danych zajęć edukacyjnych.

5.

Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca danego roku,
odpowiednio szkolny zestaw podręczników i szkolny zestaw programów nauczania,
które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

6.

W uzasadnionych przypadkach, Rada Pedagogiczna na wniosek nauczyciela lub
Rady Rodziców może dokonać zmiany w zestawie programu nauczania lub
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szkolnym zestawie podręczników, z tym, że zmiana w tych zestawach nie może
nastąpić w trakcie roku szkolnego.
ROZDZIAŁ V
BIBLIOTEKA
§ 28.
1.

Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań
uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i doskonaleniu warsztatu pracy
nauczyciela.

2.

Biblioteka szkolna jest szkolnym centrum dydaktyczno-informacyjnym,
uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i korzystania z innych
bibliotek.

3.

Szczegółowe zasady funkcjonowania określa regulamin biblioteki ustalony w drodze
zarządzenia przez dyrektora szkoły.

4.

Biblioteka uczestniczy w realizacji podstawowych funkcji szkoły wobec uczniów:
kształcącej, informacyjnej, kulturalnej, wychowawczej, opiekuńczej.

5.

Biblioteka tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania
informacji z różnych źródeł oraz uczy efektywnego posługiwania się technologią
informacyjną.

6.

Biblioteka posługuje się okrągłą pieczęcią o treści: „Szkoła Podstawowa
Malawa”.

7.

Biblioteka szkolna:
1) gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia książki i inne źródła
informacji;
2)
umożliwia korzystanie ze zbiorów na miejscu i wypożyczaniu ich poza
bibliotekę;
3)
uczestniczy w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej;
4)
wspiera nauczycieli w realizacji programów nauczania;
5)
rozbudza zainteresowania czytelnicze związane z nauką oraz indywidualnymi
zainteresowaniami uczniów;
6)
udostępnia zbiory biblioteczne uczniom i innym osobom na warunkach ogólnie
przyjętych.
§ 29.
Organizacja biblioteki szkolnej

1.

Biblioteka ma wyznaczony lokal na gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie
zbiorów.

2.

Wydatki biblioteki obejmują zakup zbiorów, ich konserwację, zakup sprzętu
i druków bibliotecznych; wydatki na powyższe cele pokrywane są z budżetu Szkoły
a uzupełniane dotacjami z innych źródeł.
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3.

Biblioteka szkolna gromadzi następujące materiały:
1) książki: wydawnictwa informatyczne, słowniki, encyklopedie, lektury wg
ustalonego przez Szkołę kanonu, literaturę naukową i popularnonaukową;
2) beletrystykę;
3) przepisy oświatowe i szkolne;
4) czasopisma dla nauczyciela i uczniów;
5) nośniki elektroniczne;
6) kasety i płyty video, CD i DVD;
7) podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przekazane szkole
w ramach dotacji;
8) inne pomoce dydaktyczne w miarę potrzeb.
§ 30.
Zadania nauczyciela bibliotekarza

1.

Nauczyciel biblioteki prowadzi pracę pedagogiczną w następującym zakresie:
1) udostępnianie zbiorów, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych przekazanych szkole w ramach dotacji;
2) prowadzenie działalności informacyjnej i poradniczej w doborze lektury,
prowadzenie rozmów na temat przeczytanych książek;
3) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa;
4) udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej;
5) udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez
współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami
uczniów.

2.

Nauczyciel biblioteki prowadzi prace organizacyjno-techniczne w następującym
zakresie:
1)
gromadzenie zbiorów, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych przekazanych szkole w ramach dotacji;
2)
ewidencje zbiorów i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
3)
selekcję i konserwację zbiorów;
4)
prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki;
5)
wdrażanie technologii informacyjnej do ewidencjonowania zbiorów,
bibliotecznych, a także do efektywnego poszukiwania informacji
bibliotecznych, bibliograficznych i innych;
6)
udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, a także informowanie
uczniów i nauczycieli o nowych, szczególnie wartościowych książkach.

3.

Nauczyciel biblioteki rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów
oraz wyrabia i rozwija nawyk czytania i uczenia się poprzez:
1)
zachęcanie uczniów do korzystania z nowości wydawniczych;
2)
organizowanie wystaw (prezentacji) tematycznych, konkursów czytelniczych;
3)
rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych poprzez odpowiedni dobór
lektury;
4)
organizowanie konkursów czytelniczych klasowych i ogólnoszkolnych;
5)
organizowanie konkursów plastycznych w oparciu o przeczytane książki;
6)
organizowanie konkursów na własną twórczość literacką.
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§ 31.
Współpraca nauczyciela bibliotekarza z uczniami, nauczycielami i rodzicami
1.

Nauczyciel biblioteki współpracuje z uczniami, poprzez umożliwianie im korzystania
z prawa do:
1)
bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki, podręczników, materiałów
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przekazanych szkole w ramach
dotacji;
2)
uzyskania porad czytelniczych;
3)
uczestnictwa w lekcjach bibliotecznych, konkursach, oglądania wystaw;
4)
wypożyczenia książek zgodnie z regulaminem biblioteki;
5)
prośby o prolongowanie książek;
6)
rozwijania swoich zainteresowań czytelniczych, umiejętności korzystania
z różnych źródeł informacji, korzystania z księgozbioru podręcznego;
7)
wyjaśniania z bibliotekarzem wszelkich problemów dotyczących
wypożyczania książek.

2. Obowiązki uczniów:
1) dbanie o wypożyczone książki,
2) zapoznanie się z regulaminem biblioteki;
3) przestrzeganie zasad zawartych w regulaminie biblioteki.
3. Zasady wypożyczania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych przekazanych szkole w ramach dotacji określa szkolny regulamin
korzystania z darmowych podręczników, który jest udostępniony w bibliotece
szkolnej.
§ 32.
1. Nauczyciel biblioteki współpracuje z nauczycielami, a współpraca ta dotyczy
w szczególności:
1) umawiania się na lekcje biblioteczne;
2) zapisywania nowych uczniów do biblioteki;
3) udzielania wychowawcom, polonistom informacji dotyczących stanu czytelnictwa,
posiadanych lektur;
4) organizowania księgozbioru podręcznego w pokoju nauczycielskim;
5) konsultowania ewentualnych zakupów książek i czasopism;
6) informowania nauczycieli o prawach i obowiązkach ich i uczniów;
7) zapoznania z regulaminem biblioteki.
2. Obowiązki nauczycieli i wychowawców:
1) uświadamianie uczniom konieczności przestrzegania regulaminu biblioteki;
2) pomoc w egzekwowaniu zwrotu książek i rozliczeń za książki zniszczone
i zagubione;
2) współpraca z bibliotekarzem w rozbudzaniu potrzeby czytania;
3) współudział w realizacji lekcji bibliotecznych;
4) znajomość zawartości zbiorów biblioteki dotyczących nauczanego przedmiotu;
5) współudział w tworzeniu warsztatu informacyjnego.
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§ 33.
1. Rodzice uczniów mogą stać się czytelnikami tej biblioteki na warunkach określonych
w regulaminie.
2. Rodzice mają prawo do zapoznania się z regulaminem biblioteki oraz do omawiania
z Dyrektorem i bibliotekarzem spraw dotyczących ich dziecka, a mianowicie:
1) wypożyczeń;
2) zwrotów;
3) sposobu postępowania w przypadku zniszczenia książki przez ich dziecko;
4) sposobu postępowania w przypadku zgubienia książki przez ich dziecko.
3. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą oddać książki do biblioteki za swoje dziecko.
4. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą również wypożyczyć dziecku książkę, gdy jest
ono chore i samo nie może dotrzeć do biblioteki.
§ 34.
Współpraca z innymi bibliotekami
Biblioteka prowadzi współpracę z innymi bibliotekami i instytucjami upowszechniania
kultury. Współpraca ta obejmuje:
1) wymianę informacji, doświadczeń (dotyczących działalności bibliotek, szkoleń
i innych spraw) z różnymi bibliotekami;
2) wymianę czy przekazywanie książek, czasopism, materiałów audiowizualnych;
3) organizowanie konkursów międzybibliotecznych, branie udziału w konkursach
międzybibliotecznych;
4) podejmowanie wspólnych inicjatyw dotyczących promowania czytelnictwa;
5) korespondencję, komunikację z rozmaitymi instytucjami upowszechniającymi
kulturę, która w szczególności dotyczy pozyskiwania zbiorów, informacji i innych
ważnych dla biblioteki spraw.
ROZDZIAŁ VI
PRACOWNICY SZKOŁY
§ 35.
Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniana nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.
§ 36.
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest
odpowiedzialny za jakość, wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego
opiece uczniów.
2. Formalny przydział zajęć edukacyjnych oraz innych obowiązków reguluje na początku
roku szkolnego arkusz organizacyjny i wykaz przydzielonych zadań dodatkowych.
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3. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa
uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, w szczególności przez:
1) reagowanie na wszystkie dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenie
bezpieczeństwa uczniów;
2) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły;
3) niezwłoczne zawiadomienie Dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych
zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla
zdrowia lub życia uczniów.
4. Pracownicy obsługi szkoły zobowiązani są do wspierania nauczycieli w pracy
wychowawczo-opiekuńczej, w szczególności:
1) kulturalnego i życzliwego traktowania uczniów oraz innych osób przebywających
na terenie szkoły;
2) dbania o bezpieczeństwo uczniów, szanowania ich godności osobistej oraz służenia
im radą i pomocą;
3) prezentowania postawy godnej do naśladowania przez uczniów.
5. W szkole powołuje się koordynatora ds. bezpieczeństwa.
6. Szczegółowy zakres zadań, obowiązków oraz kompetencji koordynatora ds.
bezpieczeństwa w szkole ustala Dyrektor szkoły.
§ 37.
1. Do zadań i obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
1) prowadzenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej w powierzonych
klasach i zespołach zgodnie z obowiązującymi programami i planami pracy oraz
optymalne realizowanie celów Szkoły w nich ustalonych;
2) prowadzenie pracy wychowawczej w czasie wszystkich swoich zajęć w szkole;
3) prezentowanie postawy godnej naśladowania i dążenia do stanowienia wzoru
osobowego;
4) stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań
oraz pozytywnych cech charakteru w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów;
5) bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich
swoich uczniów;
6) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych;
7) doskonalenie umiejętności dydaktycznych, podnoszenie poziomu wiedzy
merytorycznej poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,
organizowanych przez szkołę lub instytucję wspomagającą szkołę;
8) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, wnioskowanie do Dyrektora szkoły o jego
wzbogacenie lub modernizację;
9) uczestniczenie w pracach rady pedagogicznej oraz jej zespołów w celu wykonania
określonych dla nich zadań;
10) informowanie rodziców, dyrekcji i rady pedagogicznej o wynikach dydaktycznowychowawczych swoich uczniów;
11) prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,
12) prawidłowe prowadzenie obowiązującej dokumentacji nauczycielskiej
i wychowawczej;
13) przestrzeganie procedur postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo,
które zostały ustalone przez Radę Pedagogiczną.
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2. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły w szczególności za:
1) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie swoich zajęć;
2) pełnienie opieki nad dziećmi podczas imprez szkolnych, pozaszkolnych,
wycieczek itp., a także w czasie pełnienia dyżurów przed i po lekcjach i na
przerwach;
3) prawidłowy
przebieg
procesu
dydaktyczno-wychowawczego,
zgodny
z osiągnięciami współczesnej nauki oraz za jakość i wyniki tej pracy;
4) przestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub
na wypadek pożaru;
5) majątek i wyposażenie Szkoły przydzielone mu przez Dyrektora szkoły;
6) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania oraz dokumentacji nauczycielskiej
i wychowawczej.
§ 38.
Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo
1. Brak zmiany obuwia.
1) Poinformowanie wychowawcy o tym fakcie:
a) bezpośrednio,
b) pośrednio poprzez wpis do zeszytu uwag klasy.
2) Interwencja wychowawcy:
a) rozmowa z uczniem wyjaśniająca przyczyny braku zmiany obuwia,
b) zastosowanie kary np. upomnienie wychowawcy,
c) w razie powtórki tegoż zachowania zalecenie np. sprzątania wyznaczonego
odcinka szkoły.
2. Nie utrzymywanie czystości.
1) Poinformowanie wychowawcy o tym fakcie:
a) bezpośrednio,
b) pośrednio poprzez wpis do zeszytu uwag klasy.
2) Interwencja wychowawcy:
a) rozmowa z uczniem w celu poznania przyczyn takiego zachowania,
b) wezwanie rodziców,
c) włączenie młodzieży w szerszym zakresie w odpowiedzialność za stan
czystości.
3) Poświęcenie czasu na godzinach wychowawczych na pogadanki promujące
dbałość o czystość otoczenia jako „element zdrowego trybu życia”, uczulanie na
„kulturę bycia”, napiętnowanie publiczne zachowań negatywnych.
4) Zwracanie uwagi na korzyści płynące z estetycznego otoczenia, promowanie
wzorowych postaw między innymi ocenami z zachowania.
3. Spóźnienia na lekcje.
1) Interwencja wychowawcy po przeanalizowaniu zapisów w dzienniku:
a) rozmowa wychowawcy z uczniem w celu rozpoznania przyczyn spóźniania się,
b) poinformowanie rodziców ucznia o fakcie spóźnień i rozpoznanej przyczynie.
2) Ustalenie z rodzicami i uczniem działań eliminujących dalsze spóźnienia
z uwzględnieniem ich przyczyny.
3) Przeprowadzenie lekcji na temat:
a) punktualności jako pożądanej cechy osobowości,
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b) zasad prawidłowego współżycia w grupie,
c) szacunku dla innych.
4. Niewypełnienie obowiązku dyżurnego.
1) Zgłoszenie faktu niewypełnienia obowiązku dyżurnego do wychowawcy klasy:
a) bezpośrednio,
b) pośrednio poprzez wpis do zeszytu uwag klasy.
2) Interwencja wychowawcy:
a) rozmowa wychowawcy z dyżurnym – przypomnienie obowiązków jakie ma do
wykonania dyżurny i zobowiązania ucznia do ich wypełniania,
b) zastosowanie kary przewidzianej w regulaminie oceniania zachowania,
c) przedłużenie o jeden dzień dyżuru,
d) przeprowadzenie w klasie lekcji wychowawczej na temat znaczenia roli
dyżurnego w klasie – ankieta, dyskusja (dowartościowanie tej funkcji).
5. Nieodpowiedni strój (ekstrawagancki, zbyt swobodny, sugerujący przynależność
do „subkultur”).
1) Działania doraźne (reakcja natychmiastowa)
a) rozmowa indywidualna (nie na forum klasy) z uczniem ubranym niestosownie.
- przypomnienie Obowiązków ucznia zapisanych w Statucie Szkoły,
- pytanie o przyczyny noszenia w szkole nieodpowiedniego stroju,
- wskazanie, że szkoła nie jest miejscem, w którym strojem należy podkreślać
własną indywidualność, a już na pewno nie seksualność.
b) Zwrócenie uwagi na forum klasy, że przez pryzmat stroju często jest
postrzegana nasza osobowość („jak nas widzą, tak nas piszą”). Zachowanie
nauczyciela powinno być taktowne i musi ograniczyć się do uogólnień, nie zaś
do personalnego wskazania winnego ucznia. Nie wolno napiętnować
„niestosownie ubranego”, bo zapewne sprowokuje to radykalny sprzeciw,
a nawet bunt. Nie należy ośmieszać.
c) Zwracając uwagę i uświadamiając uczniowi problem, liczymy na zdrowy
rozsądek ucznia i chęć poprawy zachowania – co obliguje nauczycieli do tonu
życzliwości i wyrozumiałości.
Działania długoterminowe
W przypadku skrajnego niedostosowania do realiów szkolnych lub braku
poprawy ze strony ucznia zgłoszenie problemu do wychowawcy:
a) rozmowa wychowawcy z uczniem, która może się odbyć w obecności rodzica
(o ile nauczyciel widzi taką konieczność),
b) przeprowadzenie lekcji lub cyklu godzin wychowawczych na temat
stosowności stroju i dostosowania go do okoliczności, w których się
znajdujemy,
c) poruszenie problemu na zebraniu rodziców.
3) Za szczególnie niepokojący przypadek uznajemy sytuację, gdy strój sugeruje
przynależność do „subkultur” – w takich przypadkach:
a) wzywamy ucznia na indywidualną rozmowę,
b) wzywamy rodziców ucznia na rozmowę uczeń – rodzice – wychowawca
i ustalić warunki współpracy.
2)

6. Ucieczki z pojedynczych lekcji.
1) Przeprowadzenie rozmowy z uczniem celem ustalenia przyczyn ucieczek.

31

2) Zawiadomienie rodziców ucznia o ucieczkach.
3) Przeprowadzenie rozmowy uczeń – rodzice – wychowawca i ustalenie warunków
współpracy i uzupełnienia powstałych w wyniku ucieczek braków wiedzy.
4) Zobowiązanie ucznia do zaliczenia materiału, na którym był nieobecny.
5) Sporządzenie listy uczniów notorycznie uciekających z pojedynczych lekcji
i uaktualnienie jej raz w półroczu (wychowawcy klas).
6) Podanie do wiadomości w/w listę pełniącym dyżur, aby utrudnić ucieczki
z pojedynczych lekcji.
7. Wagary
1) W przypadku jednorazowych wagarów wychowawca telefonuje do rodziców
ucznia lub powiadamia pisemnie.
2) W przypadku notorycznych wagarów wychowawca informuje dyrektora
o zaistniałym problemie i pisemne powiadamia rodziców o niespełnianiu przez
dziecko obowiązku szkolnego wraz z pouczeniem.
3) W przypadku niezastosowania się do pouczenia dyrektor kieruje stosowne pismo
do właściwego Sądu Rodzinnego.
4) Rozmowa wychowawcy, rodzica i ucznia. Zobowiązanie (pisemne) rodzica do
cotygodniowej kontroli obecności dziecka w szkole.
5) Założenie przez ucznia dzienniczka obecności w szkole (podpisy na każdej
lekcji).
6) Rozmowa wychowawcy z uczniem w celu poznania przyczyn wagarowania.
7) Ustalenie form i sposobów wyrównania zaległości w nauce.
8. Używanie wulgaryzmów wobec rówieśników, agresja słowna
1) Przekazanie informacji wychowawcy klasy o zaistniałym zdarzeniu:
a) bezpośrednio,
b) zapis w zeszycie uwag klasy,
2) Rozmowa wychowawcy z uczestnikami zajścia, określenie przyczyn i skutków:
e) powiadomienie rodziców o zaistniałej sytuacji,
f) zastosowanie kar przewidzianych w Statucie szkoły,
g) rozmowa wychowawcy z uczniem, jego rodzicami – zobowiązanie rodziców
i ucznia agresywnego do podjęcia przez ucznia terapii w celu radzenia sobie
z agresją.
h) przeproszenie się uczestników zajścia.
i) przygotowanie przez ucznia lekcji wychowawczej nt. kultury języka, itp.
3) W przypadku agresji słownej skierowanej do nauczyciela lub innych
pracowników szkoły, o zaistniałej sytuacji informowany jest również dyrektor
szkoły.
9. Udział uczniów w bójkach
1) Interwencja bezpośrednia:
a) rozdzielenie bijących się,
b) udzielenie pomocy medycznej poszkodowanym (jeśli jest taka potrzeba),
c) poinformowanie o zdarzeniu dyrektora lub wicedyrektora,
d) poinformowanie o zdarzeniu wychowawcy klasy.
2) Interwencja wychowawcy:
a) pośrednio poprzez wpis do zeszytu uwag klasy,
b) rozmowa wychowawcy z uczniami – ustalenie powodu bójki,
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c) wysłuchanie wszystkich osób biorących udział w bójce, a także świadków
zdarzenia,
d) znalezienie przyczyn takich zachowań,
e) poinformowanie o wydarzeniu rodziców biorących udział w bójce,
f) ustalenie kary dla uczestników w porozumieniu z rodzicami i dyrektorem,
g) rozmowa wychowawcy, rodziców i ucznia – uczestnika bójki – zobowiązanie
do podjęcia terapii odnośnie radzenia sobie z agresją.
3) W klasach, gdzie wystąpił fakt bójki przeprowadzenie lekcji na temat:
a) radzenia sobie z agresją,
b) dlaczego przyzwalamy na agresję – syndrom świadka.
10. Palenie papierosów przez uczniów na terenie szkoły
1) Poinformowanie wychowawcy klasy o fakcie palenia papierosów przez ucznia
a) bezpośrednio,
b) pośrednio poprzez wpis do zeszytu uwag klasy.
2) Interwencja wychowawcy
a) rozmowa z uczniem – uświadomienie uczniowi, że wybrał najgorszy sposób
radzenia sobie z problemami,
b) powiadomienie rodziców,
c) zlecenie uczniowi przygotowanie materiałów o szkodliwości palenia oraz
zaprezentowanie ich na forum klasy podczas lekcji wychowawczej,
d) nakaz posprzątania miejsca, gdzie palone były papierosy.
3) Informacja i interwencja dyrektora szkoły w sytuacji uporczywie powtarzającej
się.
4) Prowadzenie działań profilaktycznych:
a) pogadanki na lekcjach wychowawczych na temat skutków palenia papierosów,
b) prowadzenie na terenie szkoły akcji propagujących zdrowy styl życia.
11. Picie lub przebywanie na terenie szkoły po spożyciu alkoholu
1) Przekazanie informacji dyrektorowi, wychowawcy o fakcie picia alkoholu bądź
podejrzenia, że uczeń jest pod wpływem alkoholu.
2) Przekazanie ucznia pod opiekę:
a) pielęgniarki szkolnej,
b) dyrektora,
3) Zawiadomienie rodziców (opiekunów prawnych) o sytuacji i konieczności
osobistego odbioru dziecka ze szkoły.
4) Kontrola poziomu spożycia alkoholu przez policję w obecności rodzica, opiekuna,
wychowawcy (w przypadku ucznia niepełnoletniego) lub podpisanie
oświadczenia rodzica lub wyżej wymienionych osób o stanie nietrzeźwości
dziecka.
5) W przypadku odmowy współpracy ze strony rodziców (rodzice nie stawiają się do
szkoły po dziecko) dyrektor o zajściu powiadamia policję lub właściwy Sąd
Rodzinny,
6) Zastosowanie wobec ucznia kary porządkowej.
7) Przygotowanie przez ucznia lekcji wychowawczej na temat szkodliwości
alkoholu.
12. Kradzież na terenie szkoły.
1) Sytuacja, gdy uczeń zostanie złapany na „gorącym uczynku”
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a) Powiadomienie
dyrektora
szkoły,
przekazanie
informacji
o okolicznościach czynu, świadków.
b) Przekazanie sprawcy dyrektorowi.
c) Powiadomienie rodziców ucznia i wezwanie ich do szkoły.
d) Powiadomienie przez dyrektora policji, gdy sprawa jest poważna,
e) Zabezpieczenie dowodów przestępstwa.
f) Zastosowanie wobec ucznia kary przewidzianej w Statucie Szkoły.
2) Sytuacja, gdy został zgłoszony nauczycielowi fakt kradzieży
a) Powiadomienie dyrektora szkoły.
b) Powiadomienie wychowawcy.
c) Powiadomienie rodziców ucznia – sprawcy i poszkodowanego.
d) Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.
e) Rozmowa rodziców i uczniów w obecności dyrektora i wychowawcy. Próba
dojścia do porozumienia.
f) W razie braku porozumienia powiadomienie policji.
g) Zabezpieczenie dowodów przestępstwa.
3) Postępowanie wobec ucznia, który stał się ofiarą
a) Jeżeli uczeń doznał obrażeń ciała – udzielenie pierwszej pomocy, wezwanie
lekarza.
b) Powiadomienie dyrektora szkoły.
c) Wezwanie policji, jeśli istnieje konieczność zabezpieczenia śladów
przestępstwa.
d) Powiadomienie rodziców ucznia.
e) Ustalenie okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.
f) Udzielenie pomocy psychologicznej bądź zobowiązanie rodziców do udania
się do specjalisty.
W każdym przypadku wychowawca powiadamia na zebraniu rodziców o zaistniałej
sytuacji. Na godzinie wychowawczej przeprowadza rozmowy z uczniami, pogadanki na
temat kradzieży, przestępstwa, ewentualnie organizuje spotkanie z policjantem.
13. Akty wandalizmu.
1) Poinformowanie o zdarzeniu dyrektora szkoły i wychowawcy klasy
a) bezpośrednio
b) pośrednio poprzez wpis do zeszytu uwag klasy
2) Interwencja wychowawcy klasy:
a) Rozmowa z uczniem w celu rozpoznania przyczyn zachowania.
b) Wezwanie do szkoły rodziców ucznia.
c) Poinformowanie rodziców i uczniów o konsekwencjach wandalizmu
(materialnych i społecznych, obniżonej ocenie z zachowania) i zastosowanie
kary regulaminowej.
d) Ustalenie wspólnie z rodzicami i uczniem sposobu naprawienia wyrządzonych
szkód lub uiszczenie opłaty za ich naprawę.
e) Zobowiązanie rodzica i ucznia do podjęcia pracy nad eliminacją wandalizmu
z zachowania.
f) Przeprowadzenie lekcji wychowawczej na temat szacunku dla dobra
wspólnego.
3) W przypadku, gdy brak jest sprawcy:
a) poinformowanie przez dyrektora szkoły uczniów klasy, która dokonała aktu
wandalizmu o konieczności ujawnienia sprawcy lub zobowiązanie do pokrycia
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pełnego kosztu naprawy całej klasy (z wyłączeniem uczniów nieobecnych
w danym dniu w szkole).
14. Kłamstwo, oszustwo, fałszowanie dokumentów szkolnych.
1) Kłamstwa, oszustwa
a) Konfrontacje z osobami zainteresowanymi celem ustalenia okoliczności
zdarzenia.
b) Wezwanie rodziców – informacja o zaistniałym zachowaniu.
c) Zabezpieczenie dowodów oszustwa (np. podrabianie podpisu rodziców,
fałszowanie zwolnień czy usprawiedliwień).
d) Odnotowanie zdarzenia w zeszycie uwag.
2) Fałszowanie dokumentów szkolnych
a) W przypadku fałszowania dokumentów szkolnych np. dopisywanie ocen
w dzienniku lekcyjnym – powiadomienie dyrektora szkoły,
b) Wezwanie rodziców do szkoły – informacja o zaistniałym zachowaniu.
c) Zastosowanie kary przewidzianej w Statucie szkoły.
15. Zastraszanie, wymuszanie, wywieranie presji.
1) Działania wobec ofiary
a) Rozmowa z ofiarą w celu udzielenia wsparcia.
b) Poinformowanie o zaistniałym zdarzeniu dyrektora, wychowawcy klasy.
c) Wezwanie rodziców ofiary w celu nawiązania współpracy. Skierowanie
ucznia do psychologa na terapię dla ofiar przemocy.
d) Otoczenie ucznia szczególną opieką.
2) Działania wobec sprawcy
a) Rozmowa wychowawcy w celu uświadomienia konsekwencji prawnych,
społecznych i psychologicznych czynu.
b) Wezwanie rodziców dziecka sprawcy:
- poinformowanie ich o zaistniałym fakcie,
- podjęcie próby nawiązania współpracy w resocjalizacji ucznia,
- poinformowanie o zastosowanej karze.
c) Podjęcie przez ucznia działań społecznie akceptowalnych na rzecz środowiska
szkolnego lub społeczności lokalnej.
d) Stała obserwacja zachowania się ucznia (arkusz obserwacyjny).
e) W przypadku braku współpracy rodziców sprawcy i ucznia ze szkołą oraz
powtórzenia czynu poinformowanie policji oraz Sądu Rodzinnego.
16. Znalezienie na terenie szkoły substancji przypominającej narkotyk.
1) Poinformowanie wychowawcy i dyrektora szkoły.
2) Zabezpieczenie substancji i miejsca, w którym została znaleziona.
3) Wezwanie policji przez dyrektora.
4) Przekazanie policji zabezpieczonej substancji i informacji
szczegółów zdarzenia.
5) Sporządzenie protokołu.

dotyczących

17. Posiadanie przez ucznia substancji przypominającej narkotyk.
1) Powiadomienie wychowawcy i dyrektora szkoły.
2) Odizolowanie ucznia od rówieśników – uczeń przebywa w gabinecie dyrektora.
3) W obecności świadków żądanie pokazania tej substancji.
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4) Wezwanie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia do natychmiastowego
stawiennictwa.
5) Zawiadomienie policji przez dyrektora.
6) Przeprowadzenie rozmowy z uczniem i rodzicami.
7) Sporządzenie notatki ze zdarzenia.
8) Zastosowanie wobec ucznia kary porządkowej.
9) Obserwowanie zachowania ucznia na terenie szkoły.
18. Używanie lub przebywanie na terenie szkoły pod wpływem narkotyków.
1) Poinformowanie wychowawcy i dyrektora szkoły.
2) Zapewnienie opieki medycznej.
3) Wezwanie rodziców (prawnych opiekunów) do natychmiastowego stawiennictwa.
4) Zawiadomienie policji przez dyrektora.
5) Przeprowadzenie rozmowy z uczniem i rodzicami, wskazanie możliwości pomocy
dziecku.
6) Sporządzenie notatki ze zdarzenia.
7) Współpracowanie z rodzicami (opiekunami prawnymi) w okresie leczenia
dziecka.
8) Zastosowanie wobec ucznia kary porządkowej.
§ 39.
1. Nauczyciel ma prawo do:
1) decydowania w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, programów,
podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu;
2) decydowania o treści programu prowadzonego przez siebie koła zainteresowań lub
zespołu;
3) decydowania o bieżącej, śródrocznej, rocznej i końcowej ocenie postępów swoich
uczniów;
4) opiniowania oceny zachowania swoich uczniów;
5) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich
uczniów;
6) zawierania umów, za zgodą Dyrektora szkoły, z uczelniami lub zakładami
kształcącymi nauczycieli, o odbywaniu praktyk przez studentów tych zakładów lub
uczelni.
2. W zakresie organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel powinien:
1) przed opracowaniem projektu organizacyjnego znać planowany dla niego przydział
zajęć edukacyjnych, klas, wychowawstwa;
2) znać w miarę możliwości tydzień wcześniej termin planowanych posiedzeń Rady
Pedagogicznej.
§ 40.
Obowiązki nauczyciela dyżurującego
1.
Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w miejscu
dyżurowania, tj. pilnuje porządku, nie dopuszcza do niebezpiecznych zabaw, siedzenia na
parapetach, wychylania się przez okna, biegania po schodach i korytarzach, zaczepiania
prowokującego do bójek, chodzenia po balustradach, drzewach, itp.
2. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy
i egzekwuje ich wykonanie przez dzieci:
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-

zakazuje biegania w budynku Szkoły, spędzania przerw na schodach, w sanitariatach,
w szatni, w zakamarkach;
nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkolnego, grania w piłkę,
jeżdżenia na rowerze, motorowerze, itp.;

3. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi
jak: przeprowadzanie rozmów, czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu
dyżurów.
4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa
i poinformowania o tym fakcie Dyrektora (wicedyrektora).
5. Nauczyciel po dzwonku na przerwę ma obowiązek jak najszybszego dojścia na miejsce
dyżurowania, może opuścić je dopiero po dzwonku na lekcję.
6. Obowiązkowo zgłasza Dyrektorowi Szkoły zauważone zagrożenie, którego nie jest
w stanie sam usunąć. Zgłasza również fakt zaistnienia wypadku i podejmuje działania
zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki.
7. W przypadku gdy uczniowie nie przestrzegają kodeksu, informuje o tym fakcie
wychowawcę i zapisuje uwagę w zeszycie kontaktów lub zeszycie uwag.
8. W przypadku nagłej nieobecności nauczyciela dyżurującego, nauczyciel zastępujący
przejmuje za niego dyżur.
9. Nauczyciel dyżurujący zobowiązany jest do zapytania obcej, nieznanej osoby,
przebywającej na terenie Szkoły o cel przybycia.
§ 41.
Zadania wychowawcy
1. W przypadku przydzielenia funkcji wychowawcy klasy zakres zadań i obowiązków
rozszerza się o sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój, uczenie się i przygotowanie ucznia
do pełnienia różnych ról w dorosłym życiu;
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych ucznia;
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole
uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,
w tym dorosłymi;
4) informowanie na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną
realizację projektu edukacyjnego, uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji
projektu edukacyjnego.
2. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku
uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
3. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 wychowawca:
1) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków;
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2) planuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego oraz
ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych;
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi
i koordynując ich działania wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym
potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie
uzdolnionych jak i mających trudności w nauce);
4) utrzymuje kontakt z rodzicami w celu ustalenia potrzeb wychowawczoopiekuńczych ich dzieci, współdziała z nimi w wychowaniu, umożliwia rodzicom
włączenie się w sprawy życia klasy i szkoły;
5) odpowiednio współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami
świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także
zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów;
6) systematycznie uczestniczy w pracach zespołu wychowawczego wspólnie
z pedagogiem, bądź (w zależności od potrzeb) przedstawicielem innych służb
społecznych.
4. Wychowawca kontaktuje się z rodzicami poprzez: zebrania klasowe, rozmowy
indywidualne, wizyty w domu ucznia razem z pedagogiem szkolnym, o ile zachodzi
taka konieczność.
5. Wychowawca współpracuje z klasową radą rodziców w sposób ustalony z rodzicami.
6. Obowiązkiem wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami
oceniania, klasyfikowania i promowania określonymi w przepisach oraz innymi
postanowieniami szczegółowymi przyjętymi przez szkołę.
7. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne i prowadzi dokumentację
dotyczącą klasy zgodnie z odrębnymi przepisami.
8. Dla zapewnienia ciągłości wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby
wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały cykl kształcenia.
§ 42.
1. Wychowawca odpowiada służbowo przed Dyrektorem szkoły, w szczególności za:
1) poziom pracy wychowawczej w swojej klasie;
2) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego
klasy i szkoły;
3) poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących
w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno-wychowawczej;
4) organizację i poziom kontaktów z rodzicami uczniów swojej klasy;
5) prawidłowość prowadzenia dokumentacji swojej klasy.
2. Wychowawca ma prawo do:
1) współdecydowania z rodzicami uczniów i samorządem klasy o programie i planie
rocznych lub trzyletnich działań wychowawczych;
2) korzystania w swojej pracy z pomocy metodycznej i merytorycznej ze strony
dyrekcji oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym
zakresie placówek oświatowych i naukowych;
3) ustalenia oceny zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii
nauczycieli, uczniów i samego ucznia;
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4) ustanowienia, przy współpracy z klasową radą rodziców, własnych form
nagradzania i motywowania wychowanków zgodnych ze statutem i regulaminem
szkoły;
5) wnioskowania o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych
i materialnych swoich wychowanków do odpowiednich instytucji i dyrektora
Szkoły.
§ 43.
1. Poza wymienionym zakresem, nauczyciele mają obowiązki,
i odpowiedzialność wynikające z innych przepisów szczegółowych.

uprawnienia

§ 44.
Zadania zespołów nauczycielskich
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem
jest w szczególności:
1) ustalenie zestawu programów nauczania i podręczników dla danego oddziału;
2) współpraca w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
dotyczących danego oddziału;
3) uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści
nauczania przedmiotów pokrewnych;
4) opracowanie dostosowania wymagań dla uczniów posiadających stosowną opinię
lub orzeczenie poradni;
5) realizacja innych zadań statutowych.
2. Pracą zespołu kieruje wychowawca.
3. Szczegółowe zasady funkcjonowania oraz dokumentowania prac zespołu określi
Dyrektor Szkoły w drodze zarządzenia.
§ 45.
Pedagog szkolny
1. W celu wsparcia realizacji zadań wychowawczych Szkoła zatrudnia pedagoga
szkolnego.
2. Do zadań pedagoga należy:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn
niepowodzeń szkolnych;
2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi
uzdolnieniami, pomocy odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających
z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego;
5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających
z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego;
6) planowanie i koordynowanie zadań związanych z wyborem przez ucznia dalszej
drogi kształcenia;
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7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
8) koordynacja współpracy z poradnią.
§ 46.
Inni pracownicy Szkoły
1. Oprócz pracowników pedagogicznych w Szkole są zatrudnieni pracownicy
administracji i obsługi.
2. Pracowników niepedagogicznych Szkoły zatrudnia i zwalnia Dyrektor Szkoły zgodnie
z przepisami Kodeksu Pracy.
3. Zakres obowiązków tych pracowników, a także ich odpowiedzialność ustala Dyrektor
szkoły.
4. Pracownicy administracyjni to:
1) sekretarz szkoły;
2) intendent;
3) pracownicy obsługi: konserwator, panie sprzątające, pracownicy kuchni.
5. Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP
i przeciwpożarowych.
ROZDZIAŁ VII
UCZNIOWIE I RODZICE
§ 47.
Obowiązek szkolny. Zasady rekrutacji uczniów
1. Realizację obowiązku szkolnego reguluje Ustawa o systemie oświaty.
2. Nie spełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu
w administracji.
§ 48.
1. Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmuje się:
1) z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie
gimnazjum;
2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych
zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum
dysponuje wolnymi miejscami;
3) w przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego
gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum,
pierwszeństwo w przyjęciu mają uczniowie, którzy:
a) ukończyli szkołę podstawową z wyróżnieniem,
b) brali udział w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty, co najmniej
na szczeblu wojewódzkim,
c) mają osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym,
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d) zdobyli największą liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki
sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu.
2. Szczegółowe terminy zapisów, zasady i kryteria przyjmowania dzieci do Gimnazjum
określi Dyrektor szkoły w drodze zarządzenia.
3. Szczegółowe zasady tworzenia oddziałów klasowych określi Dyrektor szkoły w drodze
zarządzenia.
4.

Warunki przyjmowania uczniów oraz przechodzenia z jednej szkoły do drugiej
regulują odrębne przepisy.
§ 49.
Prawa ucznia

1. Uczeń ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami pracy
umysłowej;
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających
bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej
i umysłowej;
c) ochrony i poszanowania swojej godności w sprawach osobistych, rodzinnych,
koleżeńskich;
d) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia Szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza to dobra innych osób;
e) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów
i z zachowania;
f) informacji na temat zakresu wymagań i metod nauczania;
g) zapoznania się z planem dydaktyczno-wychowawczym Szkoły;
h) zapoznania się z programem nauczania na dany rok dla swojej klasy;
i) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy
wykorzystaniu możliwości Szkoły;
j) wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskania na nie
wyjaśnień i komentarzy;
k) przedstawienia wychowawcy klasy, Dyrektorowi Szkoły i innym nauczycielom
swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy w ich rozwiązywaniu;
l) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia Szkoły;
m) reprezentowania Szkoły w różnych konkursach, przeglądach, zawodach
i innych imprezach;
n) do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych;
o) otrzymania ocen i promocji zgodnie z regulaminem oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów;
p) pomocy w przypadku trudności w nauce;
q) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;
r) korzystania ze środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, z pomieszczeń,
urządzeń i wyposażenia Szkoły poza godzinami lekcyjnymi, za zgodą osób
odpowiedzialnych;
s) zwrócenia się o rozpatrzenie sprawy spornej miedzy Szkołą i uczniem stosując
elementarne zasady kultury i prawa;
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t) odwołania się od wymierzonych kar;
u) zwracania się w trudnej sytuacji materialnej o zapomogę ze środków Rady
Rodziców lub pomoc stypendialną na ustalonych zasadach;
v) wpływania na życie Szkoły poprzez działanie w Samorządzie Uczniowskim lub
innych organizacjach działających w Szkole;
w) uzyskania pierwszej pomocy medycznej w razie wypadku lub nagłego
zachorowania w Szkole z jednoczesnym powiadomieniem lub wezwaniem
rodziców.
§ 50.
Obowiązki ucznia
1. Uczeń ma obowiązek:
a) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach i życiu Szkoły;
b) przygotowywać się do zajęć szkolnych;
c) wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na naukę w Szkole;
d) rzetelnie pracować nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności;
e) postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności;
f) kulturalnie zachowywać się w Szkole i poza nią;
g) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, nauczycieli
i personelu obsługi;
h) podporządkować się ustaleniom samorządu klasowego i uczniowskiego;
i) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom Szkoły
i ludziom starszym;
j) przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności w miarę możliwości;
k) szanować poglądy i przekonania innych ludzi oraz prawo do wolności
i godności osobistej;
l) dochować tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych,
powierzonych w zaufaniu;
m) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów;
n) wystrzegać się szkodliwych nałogów: palenia papierosów, picia alkoholu,
zażywania narkotyków i innych środków odurzających;
o) być czystym i schludnym;
p) w okresie jesienno-zimowym pozostawiać okrycie wierzchnie w szatni szkolnej;
q) troszczyć się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd;
r) naprawić lub zakupić zniszczony przez siebie sprzęt szkolny;
s) w czasie zajęć nosić obuwie zmienne;
t) mieć zawsze przy sobie „Zeszyt kontaktów z rodzicami”.
§ 51.
Wizerunek ucznia
1. Uczeń zobowiązany jest do zachowania schludnego wyglądu.
2. Uczeń ma obowiązek noszenia stroju szkolnego codziennego i galowego.
3.

Strój galowy, uczeń ma obowiązek nosić w czasie:
1) uroczystości szkolnych, wynikających z kalendarza szkolnego;
2) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze
reprezentacji szkoły;
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3) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmuje wychowawca klasy lub
Rada Pedagogiczna.
4. Przez strój galowy należy rozumieć:
1) dla dziewcząt – ciemna spódnica, biała bluzka lub ciemny kostium;
2) dla chłopców – ciemne spodnie, biała koszula lub garnitur.
5. Ubiór codzienny ucznia musi odpowiadać następującym zasadom:
1) ubiór musi być schludny, czysty i zadbany;
2) nie może być wykonany z materiałów prześwitujących;
3) nie może być wyzywający, z odsłoniętym brzuchem, dużym dekoltem, odkrytymi
plecami, odkrytymi ramionami, zbyt krótkimi spodenkami/spódnicą/sukienką
(długość do połowy uda);
4) noszona odzież nie może zawierać wulgarnych, dyskryminujących i obraźliwych
symboli i napisów, również tych nawołujących do czynów niezgodnych z prawem,
nie może zawierać nadruków związanych z subkulturami młodzieżowymi;
5) na terenie budynku szkolnego, hali sportowej uczeń zobowiązany jest nosić obuwie
zmienne, nie rysujące podłogi, sznurowadła butów muszą być zawiązane;
6) uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej (powinien zmieniać
koszulkę na zajęcia z wychowania fizycznego) oraz estetyki;
7) uczeń nie może: nosić kontrowersyjnych fryzur (wygolenie/krótkie wystrzyżenie
części lub całej głowy, dredy, fryzury świadczące o przynależności do subkultur
młodzieżowych), farbować włosów, robić pasemek (dotyczy dziewcząt
i chłopców);
8) uczeń nie może nosić długich lub pomalowanych paznokci i tipsów, nie może mieć
tatuaży, nie stosuje makijażu;
9) uczeń może nosić skromną biżuterię – zegarek, wisiorek, drobne pierścionki na
palcach, w uszach małe kolczyki (1 para) – biżuteria nie może mieć żadnych oznak
subkulturowych ani agresywnych akcentów, jak np. kolczyki zwane tunelami;
10) zabrania się noszenia kolczyków przez chłopców;
11) w doborze ubioru, rodzaju fryzury, biżuterii należy zachować umiar;
12) wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotów.
6. Nieprzestrzeganie ustaleń dotyczących stroju szkolnego i wyglądu, ma wpływ na ocenę
zachowania ucznia.
§ 52.
Nagrody i kary
1. W Szkole obowiązuje system wyróżnień, nagród i kar dla uczniów.
2. Uczeń może być nagradzany za:
1) rzetelną naukę i wzorowe zachowanie;
2) wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe;
3) wzorową postawę;
4) dzielność i odwagę;
5) pracę na rzecz szkoły i środowiska;
6) za 100% frekwencję.
3. Wobec uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu i aktywności społecznej
stosuje się następujące wyróżnienia i nagrody:

43

1)
2)
3)
4)
5)
6)

ustna pochwała wychowawcy klasy;
ustna pochwała Dyrektora;
list gratulacyjny wychowawcy do rodziców ucznia;
list gratulacyjny Dyrektora do rodziców ucznia;
dyplom pochwalny dla ucznia;
nagroda rzeczowa.

4. Wyróżnienia i nagrody przyznaje się na wniosek wychowawcy lub organów szkoły.
5. Szkoła ma obowiązek poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia
o przyznanej mu nagrodzie.
§ 53.
1. Uczeń może być ukarany za:
1) poważne naruszenie obowiązków uczniowskich zawartych w statucie;
2) nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego;
3) chuligaństwo, brutalność, wulgarność;
4) niszczenie mienia społecznego.
5) dewastowanie pomieszczeń szkolnych i mienia Szkoły;
6) palenie tytoniu, kontakt z narkotykami, picie alkoholu;
7) bójki na terenie Szkoły;
8) aroganckie zachowanie wobec nauczycieli, pracowników obsługi i rówieśników,
utrudnianie prowadzenia lekcji;
9) znęcanie się psychiczne i fizyczne nad kolegą, pogróżki, wymuszanie pieniędzy;
10) kradzieże, kłamstwa i używanie wulgaryzmów;
11) samowolne opuszczanie terenu Szkoły i wagary;
12) oszustwa i fałszowanie dokumentów szkolnych;
13) lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny;
14) używanie w czasie zajęć telefonów komórkowych, niepotrzebne przynoszenie
wartościowych sprzętów.
2. Wobec ucznia może być zastosowany następujący rodzaj kary:
1) ustne upomnienie wychowawcy klasy,
2) nagana wychowawcy klasy z wpisem do dziennika i powiadomieniem rodziców lub
prawnych opiekunów ucznia,
3) ustne upomnienie Dyrektora Szkoły,
4) nagana Dyrektora Szkoły,
5) zawieszenie decyzją Dyrektora Szkoły w prawach do reprezentowania szkoły na
zewnątrz,
6) przeniesienie do równoległej klasy,
7) wnioskowanie do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
3. Sposoby karania podlegające stopniowaniu:
a) upomnienie przez wychowawcę wobec klasy;
b) upomnienie przez Dyrektora Szkoły;
c) zawieszenie w prawie do korzystania ze szczęśliwego numerka, do udziału
w wycieczkach szkolnych, dyskotekach lub innych imprezach;
d) obniżenie oceny z zachowania;
e) nagana wychowawcy z pisemną adnotacją do rodziców;
f) przeniesienie do równoległej klasy;
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g) wystąpienie Dyrektora Szkoły do Podkarpackiego Kuratora Oświaty z wnioskiem
o przeniesienie ucznia do innej szkoły, o czym zostają poinformowani rodzice
ucznia.
h) wystąpienie Dyrektora Szkoły do Sądu Rodzinnego lub Policji zgodnie z ustawą
o postępowaniu w sprawach nieletnich.
4. W szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność uczniów.
5. Szkoła ma obowiązek poinformowania rodziców o zastosowaniu wobec niego kary.
Obowiązek ten spełnia wychowawca ucznia.
6. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.
7. Uczeń, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób, jest
zobowiązany do ich przeproszenia i zadośćuczynienia.
8. Uczeń, którego postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób lub szkoły
zobowiązany jest do pokrycia w całości lub w części wyrządzonej szkody. Decyzję w
tej sprawie podejmuje Dyrektor.
9. Uczeń ma prawo do rehabilitacji i poprawy swojego zachowania. Chęć poprawy
swojego wizerunku dokonuje w „Kontrakcie”, zobowiązując się jednocześnie do
postępowania zgodnego z zasadami Statutu.
§ 54.
1. Wniosek do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły kieruje Dyrektor
na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, gdy zmiana środowiska wychowawczego
może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia.
2. O przeniesienie ucznia do innej szkoły Dyrektor wnioskuje, gdy uczeń poważnie
naruszy zasady i normy zachowania i współżycia społecznego, a w szczególności gdy:
1) notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane
w regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów;
2) zachowuje się w sposób demoralizujący;
3) dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie;
4) pije alkohol i przebywa pod jego wpływem na terenie szkoły oraz na imprezach
i wycieczkach organizowanych przez szkołę;
5) posiada, rozprowadza lub używa substancje psychoaktywne;
6) stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu siebie lub innych osób;
7) zachowuje się agresywnie i stosuje przemoc w stosunku do uczniów lub
nauczycieli.
§ 55.
1. Od nałożonej kary uczeń lub jego rodzic mogą się odwołać w formie pisemnej.
2. Odwołanie musi nastąpić do Dyrektora Szkoły w terminie do 3 dni od dnia nałożenia
kary.
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3. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, a w szczególnych przypadkach
z powołanym przez siebie przedstawicielem Rady Pedagogicznej rozpatruje odwołanie
w ciągu 7 dni i postanawia :
1) podtrzymać nałożoną karę,
2) uchylić karę,
3) zawiesić wykonanie kary.
4. Od decyzji podjętej przez Dyrektora Szkoły odwołanie nie przysługuje.
§ 56.
Zasady i formy współpracy z rodzicami
1. Rodzice uczniów (opiekunowie prawni) współdziałają z Dyrektorem i nauczycielami
w sprawach wychowania, profilaktyki i kształcenia dzieci i młodzieży w formie:
1) zebrań rodzicielskich (klasowych, ogólnoszkolnych);
2) indywidualnych spotkań, kontaktów telefonicznych, listownych oraz konsultacji;
3) współpracy przy organizowaniu uroczystości, imprez i wycieczek;
4) rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwala Program
wychowawczy i Program profilaktyczny szkoły;
5) warsztatów i rad szkoleniowych dla rodziców;
6) udziału przedstawicieli rady rodziców w posiedzeniach rady pedagogicznej na
zaproszenie Dyrektora Szkoły.
2. W ramach współpracy ze Szkołą, rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do:
1) zapoznawania się z dokumentami szkoły dotyczącymi organizacji procesu
nauczania i oceniania wyników nauki (ZWO), uzyskiwania rzetelnej informacji na
temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
2) uzyskiwania porad pedagoga szkolnego,
3) znajomości zasad przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego oraz
informacji na temat wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego swojego
dziecka;
4) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka
i rodziny;
5) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły;
6) wyrażania opinii dotyczących pracy Szkoły poprzez Radę Rodziców;
7) wypowiadania się we wszystkich sprawach Szkoły poprzez Radę Rodziców.
3. Do obowiązków rodziców należy:
1) zapewnienie warunków umożliwiających uczniowi osiąganie jak najlepszych
wyników kształcenia i wychowania;
2) wspieranie procesów nauczania i wychowania;
3) systematyczne kontaktowanie się z wychowawcą klasy, w związku z nauką
i zachowaniem dziecka w szkole;
4) przekazywanie wychowawcy ważnych informacji o stanie zdrowia dziecka;
5) uczestniczenie w zebraniach rodziców organizowanych w szkole, a w przypadku
braku możliwości udziału w zebraniu rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani
są do osobistego skontaktowania się (w terminie 14 dni od daty zebrania)
z wychowawcą w celu zapoznania się z wynikami nauczania lub innymi sprawami,
dla omówienia których zorganizowano zebranie;
6) dbanie o systematyczne uczęszczanie dziecka do szkoły,
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7) usprawiedliwianie nieobecności ucznia osobiście lub w formie pisemnej,
w terminie 7 dni od dnia jego powrotu do szkoły;
8) wyrównywanie strat za celowe zniszczenia dokonane przez ich dzieci w szkole;
9) przekazywanie wychowawcy ważnych informacji o stanie zdrowia swojego
dziecka oraz istotnych problemach rodzinnych, mogących mieć wpływ na wyniki
w nauce i zachowanie dziecka;
10) na wezwanie dyrekcji, wychowawcy przybyć po chore dziecko;
11) podpisywać i reagować na uwagi znajdujące się w „Zeszycie kontaktów”.
4. W przypadku, gdy rodzice nie wypełniają swoich zadań opiekuńczo-wychowawczych,
Dyrektor ma prawo zwrócić się do odpowiednich instytucji z wnioskiem o udzielenie
pomocy dziecku lub jego rodzicom.
5.

W przypadku braku zainteresowania rodziców postępami ucznia w nauce Dyrektor
szkoły może nałożyć na rodziców karę.
ROZDZIAŁ VIII
WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA
§ 57.

1. W szkole podstawowej i gimnazjum ocenianie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia
20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 357).
2. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
3. Celem oceniania osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia jest:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji
o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach
w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej;
7) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy;
8) kształtowanie u ucznia umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie
i kierowanie się nimi we własnym działaniu.
4.

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do
otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
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3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych
ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach
ucznia.
5.

Ocenianie ucznia z religii i etyki jest uregulowane odrębnymi przepisami wydanymi
przez MEN.
§ 58.

1.

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego opracowują:
1) wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposoby i zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

2.

Do końca września każdego roku szkolnego nauczyciele informują ucznia i jego
rodziców o powyższych ustaleniach, zamieszczonych na stronie internetowej szkoły
oraz dostępnych w bibliotece szkolnej.

3.

Rodzice potwierdzają zapoznanie się z powyższymi dokumentami na pierwszym
spotkaniu z wychowawcą poprzez podpis w dzienniku lekcyjnym.
§ 59.

1.

Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach
edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia.

2.

Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym,;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie
tego orzeczenia;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych
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możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli
i specjalistów
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez
ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego –
na podstawie tej opinii.
3.

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się lub
niepełnosprawność.
1) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych
na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych
możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza,
na czas określony w tej opinii.
2) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć
komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony
w tej opinii.
3) Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, uniemożliwia ustalenie
śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo
„zwolniona”.

4.

Dyrektor szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia 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
nowożytnego.

5.

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego
języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

6.

W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„zwolniony” albo „zwolniona”.

7.

Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne opracowują w formie
pisemnej dla każdego ucznia posiadającego orzeczenie do kształcenia specjalnego lub
opinię poradni:
1) zakres wymagań na poszczególne oceny klasyfikacyjne;
2) sposoby i zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.
W przypadku gdy wniosek o organizację nauczania specjalnego lub uwzględnienie
opinii poradni wpłynie w trakcie roku szkolnego nauczyciele są zobowiązani do
zrealizowania powyższych działań w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

8.

§ 60.
1. Uczniowie są informowani przez nauczyciela
edukacyjnych w danym roku szkolnym o:

na

początkowych

zajęciach
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1) wymaganiach edukacyjnych na poszczególne śródroczne i roczne oceny
klasyfikacyjne;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej.
2.

Uczniowie, w trakcie roku szkolnego, mają dostęp do opracowanych przez
nauczyciela przedmiotowych zasad oceniania, które zamieszczone są na stronie
internetowej szkoły oraz dostępne w bibliotece szkolnej.

3. Rodzice uczniów są zobowiązani do zapoznania się z przedmiotowymi zasadami
oceniania znajdującymi się na stronie internetowej oraz w bibliotece szkolnej.
4. Rodzice potwierdzają zapoznanie się z powyższymi dokumentami na pierwszym
spotkaniu z wychowawcą poprzez podpis w dzienniku lekcyjnym.
§ 61.
1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego (do końca września)
informuje uczniów oraz ich rodziców o:
1) warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
2. Wychowawca informuje rodziców o trybie i warunkach uzyskania oceny wyższej niż
przewidywana z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3. Wychowawca informuje uczniów oraz ich rodziców o możliwości uzyskania
uzasadnienia oceny ustalonej z poszczególnych zajęć edukacyjnych.
4. Wychowawca przekazuje powyższe informacje uczniom podczas godziny
z wychowawcą, a rodzicom podczas zebrania rodziców uczniów danego oddziału.
5. Rodzice nieobecni na zebraniu informowani są o wyżej wymienionych zasadach
oceniania zachowania podczas indywidualnych spotkań.
6. Fakt zapoznania uczniów wychowawca odnotowuje w dzienniku.
7. Rodzice zapoznanie się z zasadami oceniania potwierdzają podpisem w dzienniku
lekcyjnym na spotkaniu z wychowawcą.
§ 62.
Ocenianie zachowania
1. Śródroczna, roczna oraz końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania ustalane są
w następującej skali:
1) wzorowe
2) bardzo dobre
3) dobre
4) poprawne
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5) nieodpowiednie
6) naganne
2.

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące
podstawowe obszary:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń
lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni
psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
4. W szkole podstawowej punktem wyjścia do ustalenia oceny śródrocznej, rocznej
i końcowej jest ocena dobra. Oceniając zachowanie ucznia należy przeanalizować
kryteria na ocenę dobrą. O ostatecznej ocenie decyduje wychowawca i Rada
Pedagogiczna.
5. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
1) punktualnie przychodzi na lekcje (co najwyżej 5 spóźnień w półroczu);
2) usprawiedliwia nieobecności zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole;
3) przestrzega zasad pracy na lekcji (nie przeszkadza i nie zaniedbuje swoich
obowiązków);
4) przestrzega regulaminów szkolnych, ustaleń wychowawcy i Dyrekcji szkoły;
5) uczestniczy w działaniach zespołu klasowego i/lub w akademiach, uroczystościach
szkolnych;
6) nie stosuje wulgaryzmów;
7) dba o estetyczny wygląd;
8) dba o sprzęt i pomoce dydaktyczne w szkole;
9) odnosi się z szacunkiem do nauczycieli, kolegów, koleżanek, pracowników Szkoły
i innych osób;
10) jest prawdomówny i uczciwy.
Jeżeli uczeń spełnia wszystkie kryteria na ocenę dobrą, przechodzimy do zachowania
bardzo dobrego. Za spełnione kryterium można również uznać sytuację, w której
uczeń wykazuje poprawę i współpracuje z wychowawcą.
Uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę bardzo dobrą, otrzymuje ocenę dobrą,
natomiast jeżeli uczeń nie spełnia kryteriów oceny dobrej, przechodzimy do oceny
poprawnej.
6. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
1) punktualnie przychodzi na lekcje (co najwyżej 3 spóźnienia w półroczu);
2) aktywnie uczestniczy w działaniach zespołu klasowego lub pracy na rzecz szkoły
(przyjmuje odpowiedzialność za wyznaczone zadania i role);
3) uczestniczy w wybranych formach pracy pozalekcyjnej;
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4) dba o piękno mowy ojczystej;
5) jest koleżeński i stosuje na co dzień zasady dobrego zachowania;
6) jest uczynny, stara się pomagać innym.
Jeżeli uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą, analizujemy ocenę wzorową.
7. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
1) wykazuje inicjatywę, przyjmuje odpowiedzialne funkcje;
2) dba o wszechstronny rozwój poprzez uczestnictwo w różnych zajęciach
pozaszkolnych, w tym rozwijających zainteresowania (zgłasza chęć
zaprezentowania swoich umiejętności zdobytych w ramach tych zajęć);
3) godnie reprezentuje szkołę poza nią, przynosi chlubę szkole;
4) chętnie podejmuje prace na rzecz innych;
5) charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą.
8. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
1) spóźnia się na lekcje (co najwyżej 7 spóźnień w półroczu);
2) ma do 5 godzin nieusprawiedliwionych;
3)
sporadycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji (zaczepia kolegów, głośno
rozmawia);
4) nie zawsze wywiązuje się z obowiązków szkolnych;
5) nie bierze udziału w działaniach zespołu klasowego;
6) sporadycznie używa wulgaryzmów.
Jeżeli uczeń nie spełnia kryteriów oceny poprawnej, przechodzimy do oceny
nieodpowiedniej.
9. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
1) często spóźnia się na lekcje;
2) ma nieusprawiedliwione nieobecności (powyżej 5 godzin);
3) notorycznie lekceważy zasady pracy na lekcji;
4) ma lekceważący stosunek do nauczycieli, kolegów, koleżanek, pracowników
Szkoły i innych osób;
5) lekceważy ustalenia wychowawcy i Dyrekcji Szkoły, zapisane w regulaminach
szkolnych, neguje ich zasadność;
6) często używa wulgaryzmów;
7) nie dba o sprzęt i pomoce dydaktyczne w szkole;
8) jest nieuczciwy (oszukuje, kradnie, kłamie);
9) ulega nałogom (palenie papierosów, picie alkoholu, itp.).
Jeżeli uczeń nie spełnia kryteriów oceny nieodpowiedniej, powinien otrzymać ocenę
naganną.
10. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
1) bardzo często spóźnia się na lekcje;
2) ma nieusprawiedliwione nieobecności (powyżej 10 godzin);
3) jest agresywny wobec nauczycieli, kolegów, koleżanek, pracowników szkoły
i innych osób;
4) bierze udział w bójkach, stanowi zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia innych
osób;
5) świadomie niszczy sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne;
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6)
7)
8)
9)

nagminnie używa wulgaryzmów, swoim zachowaniem demoralizuje innych;
pali papierosy i/lub pije alkohol i/lub używa innych środków psychoaktywnych;
notorycznie łamie regulaminy szkolne;
działa z premedytacją, jest nieuczciwy (oszukuje, kradnie, kłamie).

11. W gimnazjum punktem wyjścia do ustalenia oceny śródrocznej, rocznej i końcowej
jest ocena dobra. Oceniając zachowanie ucznia należy przeanalizować kryteria na
ocenę dobrą. W przypadku klas, w których realizowany jest projekt edukacyjny,
należy wziąć pod uwagę wytyczne związane z jego realizacją. O ostatecznej ocenie
decyduje wychowawca i Rada Pedagogiczna.
12. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
1) punktualnie przychodzi na lekcje (co najwyżej 5 spóźnień w półroczu);
2) usprawiedliwia nieobecności zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole;
3) przestrzega zasad pracy na lekcji (nie przeszkadza i nie zaniedbuje swoich
obowiązków);
4) przestrzega regulaminów szkolnych, ustaleń wychowawcy i Dyrekcji szkoły;
5) uczestniczy w działaniach zespołu klasowego i/lub w akademiach, uroczystościach
szkolnych;
6) nie stosuje wulgaryzmów;
7) dba o estetyczny wygląd;
8) dba o sprzęt i pomoce dydaktyczne w szkole;
9 odnosi się z szacunkiem do nauczycieli, kolegów, koleżanek, pracowników Szkoły
i innych osób;
10) jest prawdomówny i uczciwy.
Jeżeli uczeń spełnia wszystkie kryteria na ocenę dobrą, przechodzimy do zachowania
bardzo dobrego. Za spełnione kryterium można również uznać sytuację, w której
uczeń wykazuje poprawę i współpracuje z wychowawcą.
Uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę bardzo dobrą, otrzymuje ocenę dobrą,
natomiast jeżeli uczeń nie spełnia kryteriów oceny dobrej, przechodzimy do oceny
poprawnej.
13. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
1) punktualnie przychodzi na lekcje (co najwyżej 3 spóźnienia w półroczu);
2) aktywnie uczestniczy w działaniach zespołu klasowego lub pracy na rzecz szkoły
(przyjmuje odpowiedzialność za wyznaczone zadania i role);
3) uczestniczy w wybranych formach pracy pozalekcyjnej;
4) dba o piękno mowy ojczystej;
5) jest koleżeński i stosuje na co dzień zasady dobrego zachowania;
6) jest uczynny, stara się pomagać innym.
Jeżeli uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą, analizujemy ocenę wzorową.
14. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
1) wykazuje inicjatywę, przyjmuje odpowiedzialne funkcje;
2)
dba o wszechstronny rozwój poprzez uczestnictwo w różnych zajęciach
pozaszkolnych,
w tym
rozwijających
zainteresowania (zgłasza
chęć
zaprezentowania swoich umiejętności zdobytych w ramach tych zajęć);
3) godnie reprezentuje szkołę poza nią, przynosi chlubę szkole;
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4) chętnie podejmuje prace na rzecz innych;
5) charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą.
15. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
1) spóźnia się na lekcje (co najwyżej 10 spóźnień w półroczu);
2) ma do 7 godzin nieusprawiedliwionych;
3)
sporadycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji (zaczepia kolegów, głośno
rozmawia);
4) nie zawsze wywiązuje się z obowiązków szkolnych;
5) nie bierze udziału w działaniach zespołu klasowego;
6) sporadycznie używa wulgaryzmów.
Jeżeli uczeń nie spełnia kryteriów oceny poprawnej, przechodzimy do oceny
nieodpowiedniej.
16. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
1) często spóźnia się na lekcje;
2) ma nieusprawiedliwione nieobecności (powyżej 7 godzin);
3) notorycznie lekceważy zasady pracy na lekcji;
4) ma lekceważący stosunek do nauczycieli, kolegów, koleżanek, pracowników szkoły
i innych osób;
5) lekceważy ustalenia wychowawcy i Dyrekcji szkoły, zapisane w regulaminach
szkolnych, neguje ich zasadność;
6) często używa wulgaryzmów;
7) nie dba o sprzęt i pomoce dydaktyczne w szkole;
8) jest nieuczciwy (oszukuje, kradnie, kłamie);
9) ulega nałogom (palenie papierosów, picie alkoholu, itp.).
Jeżeli uczeń nie spełnia kryteriów oceny nieodpowiedniej, powinien otrzymać ocenę
naganną.
17. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
1) bardzo często spóźnia się na lekcje;
2) ma nieusprawiedliwione nieobecności (powyżej 10 godzin);
3) jest agresywny wobec nauczycieli, kolegów, koleżanek, pracowników szkoły
i innych osób;
4) bierze udział w bójkach, stanowi zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia innych
osób;
5) świadomie niszczy sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne;
6) nagminnie używa wulgaryzmów, swoim zachowaniem demoralizuje innych;
7) pali papierosy i/lub pije alkohol i/lub używa innych środków psychoaktywnych;
8) notorycznie łamie regulaminy szkolne;
9) działa z premedytacją, jest nieuczciwy (oszukuje, kradnie, kłamie).
18. Uczniowie, którzy otrzymali ocenę nieodpowiednią lub naganną nie mogą brać
udziału w najbliższych imprezach szkolnych (np. dyskoteka, zabawa, wycieczka). Decyzja
o w/w karze zależy od dyrektora szkoły i wychowawcy. Uczeń ma możliwość poprawy
swojego wizerunku za pomocą tzw. kontraktu. Zobowiązuje się w nim do postępowania
zgodnie z ustalonymi przez wychowawcę zasadami.
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§ 63.
1. Ustala się następującą formę oceniania bieżącego zachowania:
1) każdy wychowawca prowadzi zeszyt uwag zachowania uczniów danej klasy:
a) w zeszycie odnotowywane są pozytywne i negatywne informacje o zachowaniu
ucznia;
b) informacje mogą wpisywać nauczyciele uczący w danym oddziale, jak również
nauczyciele dyżurujący; nauczyciel wpis potwierdza czytelnym podpisem.
§ 64.
1. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając
informacje z zeszytu uwag, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy
oraz ocenianego ucznia.
2. Ustala się następujący sposób zasięgania opinii:
1) wychowawca uzyskuje propozycje ocen zachowania uczniów od nauczycieli
danego oddziału w formie pisemnej;
2) wychowawca zwraca się do uczniów o wyrażenie opinii na temat zaproponowanej
oceny zachowania w formie pisemnej;
3) wychowawca przechowuje dokumentację potwierdzającą zasięgnięcie opinii
do zakończenia roku szkolnego (do 31 sierpnia).
§ 65.
Ocenianie z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne,
b) końcowe.
2.

Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających
w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy
oraz jak powinien dalej się uczyć.

3. Ustala się następujące formy oceniania bieżącego:
1) wypowiedzi ustne (opis, opowiadanie, odpowiedź na minimum trzy pytania do
maksimum pięciu pytań, śpiew, recytacja);
2) prace pisemne:
a) krótkie sprawdziany (kartkówki) obejmujące materiał programowy najwyżej
trzech ostatnich lekcji,
b) sprawdziany obejmujące materiał programowy kilku jednostek tematycznych,
c) prace klasowe obejmujące materiał programowy jednego lub kilku działów
tematycznych,
d) pisemne prace stylistyczne,
e) testy,
f) próbne sprawdziany i egzaminy,
g) pisemne prace domowe,
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3) prace praktyczne;
4) prace dodatkowe (referat, projekt, prezentacja, zawody sportowe, konkursy,
olimpiady)
5) praca w grupie;
6) aktywność na lekcji;
7) testy sprawnościowe.
4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
5. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w następujący sposób:
1) wypowiedzi ustne, prace praktyczne, prace dodatkowe, aktywność na lekcji, testy
sprawnościowe – ustnie, bezpośrednio po jej udzieleniu, wykonaniu lub na
zakończenie lekcji;
2) prace pisemne – uzyskane punkty procentowe odpowiadają określonej ocenie;
3) pisemne prace stylistyczne, pisemne prace domowe – pisemnie, podając sumę
punktów za: realizację tematu, formę wypowiedzi, kompozycję tekstu, język i styl oraz
ortografię i interpunkcję.
6. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi na bieżąco,
a jego rodzicom w czasie zebrań i spotkań z rodzicami.
7. Prace pisemne ucznia nauczyciel jest zobowiązany przechowywać do końca danego
roku szkolnego (31 sierpnia).
8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu
klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń oraz inna dokumentacja dotycząca
oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.
9. W klasach I-III szkoły podstawowej:
1) oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ustalane
według następującej skali:
a) celujący
b) bardzo dobry
c) dobry
d) dostateczny
e) dopuszczający
f) niedostateczny.
2) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami
opisowymi.
10. W klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz w klasach I-III gimnazjum ustala się
następującą skalę ocen bieżących oraz śródrocznych ocen klasyfikacyjnych:
1) celujący,
2) bardzo dobry,
3) dobry,
4) dostateczny,
5) dopuszczający,
6) niedostateczny.
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11. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których
mowa w ust. 6 pkt 1–5.
12. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa
w ust. 6 pkt 6.
13. W przypadku oceniania prac pisemnych systemem punktowym stosowane jest
przeliczenie punktów na oceny wg poniższego wzoru:
celujący
– 95% + zadanie dodatkowe
bardzo dobry – 100% - 91%
dobry
– 90% - 75%
dostateczny
– 74% - 51%
maksymalnej liczby punktów
dopuszczający – 50% - 31%
niedostateczny – 30% i poniżej
14. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki
i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez
ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,
a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia
w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz
kultury fizycznej.
15. Oceną celującą z wychowania fizycznego może być tylko ocena roczna. Otrzymuje ją
uczeń, który systematycznie brał udział w zajęciach wychowania fizycznego, był aktywny
w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej, reprezentował
szkołę w zawodach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich.
§ 66.
Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego
1. Z powodu chwilowej niedyspozycji lub innych zdarzeń losowych uczeń, na własną
prośbę lub prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów), może być zwolniony
z pojedynczych zajęć wychowania fizycznego. Decyzję w tej sprawie podejmuje
nauczyciel prowadzący zajęcia.
2. Przy nagminnie powtarzających się pojedynczych zwolnieniach ucznia z ćwiczeń na
lekcjach wychowania fizycznego nauczyciel winien wyegzekwować dostarczenie
stosownego zwolnienia lekarskiego.
3. Uwzględniając stan zdrowia ucznia dyrektor szkoły – po przedstawieniu przez ucznia
opinii lekarza – może:
1) zwolnić ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego:
2) całkowicie zwolnić ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego.
4. Podstawą do zwolnienia, o którym mowa w pkt. 3 1) jest opinia lekarza
o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń wskazująca,
jakich ćwiczeń uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres. W tym przypadku
uczeń uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania
niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń. Uczeń ten jest przez nauczyciela

57

oceniany i klasyfikowany. Nauczyciel wychowania fizycznego dostosowuje
wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej
do indywidualnych potrzeb i możliwości określonych w opinii o ograniczonych
możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na
zajęciach wychowania fizycznego wydanej przez lekarza.
5. Zwolnienia, o którym mowa w pkt. 3 2) dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii
lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego,
przez okres wskazany w tej opinii. W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia
wychowania fizycznego i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany. Jeżeli okres
zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej
lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, uczeń
nie podlega klasyfikacji, natomiast
w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony’’ lub „zwolniona”. Uczeń
zwolniony pozostaje pod opieką nauczyciela lub za pisemną zgodą rodziców (prawnych
opiekunów), nie uczestniczy w w/w zajęciach (dotyczy tylko pierwszej i ostatniej godz.
lekcyjnej w danym dniu zajęć). W pozostałych przypadkach uczeń zwolniony z zajęć
wychowania fizycznego pozostaje pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego lub za
pisemną zgodą rodziców (prawnych opiekunów), przebywa w świetlicy szkolnej.
6. Dokumentację dotyczącą pojedynczych zwolnień z zajęć wychowania fizycznego
przechowuje nauczyciel do końca roku szkolnego.
§ 67.
1. W szkole ustala się następujące ogólne wymagania na poszczególne oceny
klasyfikacyjne:
1) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określone w programie
nauczania,
b) rozwiązuje problemy w sposób twórczy,
c) samodzielnie rozwija uzdolnienia,
d) potrafi łączyć i twórczo wykorzystywać wiadomości z różnych dziedzin
wiedzy, korzysta z wielu źródeł informacji,
e) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, w konkursach
artystycznych, w zawodach sportowych lub posiada inne porównywalne
osiągnięcia.
2)

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określone programem
nauczania,
b) samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach
trudnych i nietypowych,
c) systematycznie i rzetelnie wywiązuje się ze swoich obowiązków.

3)

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) opanował podstawowe treści programowe i umiejętności określone
w programie nauczania,
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b) rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi, wykazuje aktywną
postawę wobec trudnych i nietypowych zagadnień,
c) systematycznie i rzetelnie wywiązuje się ze swoich obowiązków.
4)

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) opanował podstawowe treści programowe i umiejętności określone
w programie nauczania, najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu,
b) rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne,
c) nie zawsze wywiązuje się ze swoich obowiązków.

5) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiedzę i umiejętności na poziomie koniecznym, niezbędne
w uczeniu się danego przedmiotu i potrzebne w życiu,
b) rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny,
c) rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy kolegi lub
nauczyciela.
6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) posiada tak duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, że
uniemożliwiają one dalsze zdobywanie wiedzy,
b) nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadań
o elementarnym stopniu trudności,
c) nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.
2. Ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu na podstawie
zgromadzonych informacji o postępach ucznia.
§ 68.
Zasady oceniania bieżącego
1.

W ocenianiu bieżącym oceny można oznaczać symbolami cyfrowymi:
1) celujący – 6;
2) bardzo dobry – 5;
3) dobry – 4;
4) dostateczny – 3;
5) dopuszczający – 2;
6) niedostateczny – 1.

2. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków „+” , „–” , „np”, „nb”.
Znaki te oznaczają:
1) „+” - podwyższenie oceny o pół stopnia (znak umieszczony jest przed oceną) lub
pozytywnie ocenioną aktywność ucznia na zajęciach; pięć plusów za aktywność
oznaczają ocenę bardzo dobrą;
2) „–” - obniżenie oceny o jedną czwartą stopnia (znak jest przed oceną) lub
negatywnie ocenioną aktywność ucznia na zajęciach; pięć minusów za aktywność
oznaczają ocenę niedostateczną;
3) „np” - zgłoszone nieprzygotowanie do zajęć;
4) „nb” - nieobecność na sprawdzianie/zadaniu klasowym.
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3.

4.

Częstotliwość przeprowadzania poszczególnych form sprawdzania osiągnięć uczniów
ustalają szczegółowo nauczyciele przedmiotów, przestrzegając następujących zasad:
1) wypowiedzi ustne niezapowiedziane mogą obejmować trzy ostatnie jednostki
tematyczne;
2) wypowiedzi ustne z więcej niż trzech jednostek tematycznych muszą być
zapowiedziane tydzień wcześniej;
3) krótki sprawdzian (kartkówka) obejmujący zakres materiału nauczania z trzech
ostatnich lekcji nie musi być zapowiedziany;
4) termin sprawdzianu obejmującego więcej niż trzy ostatnie lekcje powinien być
uzgodniony z uczniami z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisany ołówkiem do
dziennika lekcyjnego;
5) termin pracy klasowej powinien być uzgodniony z uczniami z tygodniowym
wyprzedzeniem i wpisany ołówkiem do dziennika lekcyjnego;
6) w szkole podstawowej w jednym tygodniu pracy dydaktycznej szkoły mogą
odbyć się najwyżej trzy sprawdziany/prace klasowe;
7) w gimnazjum w jednym tygodniu pracy dydaktycznej szkoły może odbyć się do
czterech sprawdzianów/prac klasowych (nie dotyczy próbnych egzaminów);
8) w jednym dniu może odbywać się tylko jeden sprawdzian lub jedna praca
klasowa.
Uczeń jest oceniany systematycznie, z różnych form aktywności.
§ 69.
Sposób uzasadniania oceny klasyfikacyjnej na wniosek rodziców ucznia

1. Na pisemny wniosek rodziców ucznia nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę
klasyfikacyjną.
2. Nauczyciel uzasadnia ocenę w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania wniosku o uzasadnienie oceny i przekazuje ją dyrektorowi.
3.

Dyrektor uzasadnienie to przekazuje osobom wnioskującym.

4. Rodzice powinni otrzymać uzasadnienie oceny w ciągu 7 dni od dnia złożenia
wniosku.
§ 70.
Warunki i sposoby przekazywania rodzicom informacji
o postępach i trudnościach ucznia w nauce
1. O bieżących postępach ucznia rodzice są informowani:
1) na zebraniach organizowanych w trakcie roku szkolnego;
2) na indywidualnych spotkaniach z wychowawcą.
2. O wynikach klasyfikacji śródrocznej rodzice są informowani na spotkaniu
z wychowawcą klasy.
3. Wychowawca informuje dyrektora szkoły o braku zainteresowania rodziców
postępami ucznia.
4. W sytuacjach nadzwyczajnych wychowawca powiadamia rodziców telefonicznie.
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§ 71.
Ustalanie ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu
śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w miesiącu
styczniu.
3. Ocenę klasyfikacyjną śródroczną ustala nauczyciel przedmiotu na podstawie
zgromadzonych w I półroczu ocen bieżących. Największy wpływ na ocenę
klasyfikacyjną mają oceny za sprawdziany i prace klasowe obejmujące większy
zakres treści nauczania.
4.

Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych
ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

5. Ocenę klasyfikacyjną roczną ustala nauczyciel przedmiotu na podstawie oceny
klasyfikacyjnej śródrocznej i zgromadzonych w II półroczu ocen bieżących.
Największy wpływ na ocenę klasyfikacyjną mają oceny za sprawdziany i prace
klasowe obejmujące większy zakres treści nauczania.
6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie VI szkoły podstawowej oraz w klasie III
gimnazjum.
7. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie
programowo najwyższej;
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła
się odpowiednio w klasach programowo niższych;
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo
najwyższej.
8. W szkole śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel
prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy w szkole jest dodatkowo
zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym – po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela.
9.

W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem
ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

10. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
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11. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
12. Szczegółowe zasady ustalania oceny klasyfikacyjnej przedstawia nauczyciel
w przedmiotowych zasadach oceniania.
13. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca
oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych
ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie
klasyfikacyjnej zachowania w formie pisemnej.
14. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim
oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych
zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który
tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady
przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową
ocenę klasyfikacyjną.
15. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej
połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który
przeprowadzana jest klasyfikacja.
16. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
17. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
18. Uczeń nieklasyfikowany podczas klasyfikacji śródrocznej z jednych, kilku lub
wszystkich zajęć edukacyjnych ma obowiązek zaliczyć zaległości programowe w II
półroczu, w terminie i formach ustalonych z nauczycielem.
19. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
20. Wniosek pisemny o egzamin klasyfikacyjny składa uczeń lub jego rodzice (prawni
opiekunowie) nie później niż 3 dni przed terminem konferencji klasyfikacyjnej;
21. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w przypadku:
1) Ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. Uzyskuje
on roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych
z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,
uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są
przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego
lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania.
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Egzaminu klasyfikacyjnego nie stosuje się dla dzieci i młodzieży posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
2) Ucznia nieklasyfikowanego z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych,
z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach.
22. Nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, z których uczeń nie jest klasyfikowany
przedstawia zdającemu zakres materiału obowiązujący na egzaminie klasyfikacyjnym
oraz przygotowuje zestawy zadań na część pisemną i ustną. Zakres materiału i zestawy na
egzamin klasyfikacyjny nauczyciel przygotowuje w terminie dwóch dni od daty zebrania
klasyfikacyjnego rady pedagogicznej i składa je u dyrektora szkoły.
23. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
24. Część pisemna egzaminu trwa nie dłużej niż 45 minut.
25. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych,
informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim
formę zadań praktycznych i trwa nie dłużej niż 30 minut.
26. Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, nie
przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć
technicznych i wychowania fizycznego;
2) dodatkowych zajęć edukacyjnych.
27. Egzamin klasyfikacyjny, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
28. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 16 i ust. 17 przeprowadza komisja,
w której skład wchodzą:
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
29. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 21 pkt 1) oraz pkt 2) przeprowadza
komisja, w której skład wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest
przeprowadzany ten egzamin.
30. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 21 pkt 1) oraz
pkt 2), a także jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może
przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.
31. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów
– rodzice ucznia.
32. Z
1)
2)
3)
4)

egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
termin egzaminu klasyfikacyjnego;
imię i nazwisko ucznia;
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5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
33. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia
zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
34. 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,
35.

36.

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w ustalonym czasie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna z wyjątkiem:
1) sytuacji gdy uczeń przystępuje do egzaminu poprawkowego;
2) odwołania rodziców dotyczącego zastrzeżeń co do trybu ustalenia oceny.

37. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku
klasyfikacji rocznej, otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych
zajęć.
38. Wniosek pisemny o egzamin poprawkowy składa uczeń lub jego rodzice (prawni
opiekunowie) nie później niż jeden dzień przed terminem zebrania klasyfikacyjnego rady
pedagogicznej.
39.
Nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, z których uczeń zdaje egzamin
poprawkowy przedstawia zdającemu zakres materiału obowiązujący na egzaminie
poprawkowym oraz przygotowuje zestawy zadań na część pisemną i ustną. Zakres
materiału i zestawy na egzamin poprawkowy nauczyciel przygotowuje w terminie dwóch
dni od daty zebrania klasyfikacyjnego rady pedagogicznej i składa je u dyrektora szkoły.
40. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
41. Część pisemna egzaminu trwa nie dłużej niż 45 minut.
42. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych,
informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę
zadań praktycznych i trwa nie dłużej niż 30 minut.
43. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych,
informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim
formę zadań praktycznych.
44. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
45. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin
egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
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46. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
47. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 46 pkt 2), może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
48. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu poprawkowego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
49. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia
zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia
50. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
51.

Roczna, ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest
ostateczna.

52. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę.
53. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej,
ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo
wyższej.
§ 72.
Zastrzeżenia
1.

Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,
że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania
tych ocen.

2.

Zastrzeżenia, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż
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w terminie dwóch dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami
dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną, ocenę
klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
4.

Ustalona przez komisję, roczna, ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej
oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej
oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.

5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym
mowa w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
5. Przepisy 1 - 5 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin
do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu
poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
7.

W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 2) wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
2) wychowawca oddziału;
3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
7) przedstawiciel rady rodziców.

8.

Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia
zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością
głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego
komisji.

9. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
2) termin posiedzenia komisji;
3) imię i nazwisko ucznia;
4) wynik głosowania;
5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
10. Protokół, o którym mowa stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
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11. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1),
przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
12. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych,
zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma
przede wszystkim formę zadań praktycznych.
13. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż
w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się
z uczniem i jego rodzicami.
14. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
15. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 14 pkt 2), może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
16.

Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół,
zawierający
w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania sprawdzające;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

17. Do protokołu, o którym mowa, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia,
zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację
o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
18. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
19. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne, pozytywne oceny
klasyfikacyjne, z zastrzeżeniem, gdy rada pedagogiczna uwzględnia możliwość
promowania do klasy programowo wyższej z jedną oceną niedostateczną.
20. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna,
uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym.
21. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę.
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22. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum jeżeli:
1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne;
2) przystąpił ponadto odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego
(z wyjątkiem uczniów zwolnionych odpowiednimi przepisami).
23. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia
zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,
24. Uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum, który nie spełnił powyższych warunków
powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum
i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do odpowiednio
sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.
§ 73.
Projekt edukacyjny
1.

Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela
i obejmuje:
1) wybór tematu projektu edukacyjnego;
2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
3) wykonanie zaplanowanych działań;
4) publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;
5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

2. Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te
treści.
3.

Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala:
1) zadania nauczyciela, o którym mowa w ust. 1;
2) czas realizacji projektu edukacyjnego;
3) termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;
4) sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym;
5) inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.

4. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną
realizację projektu edukacyjnego, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach
realizacji projektu.
5.

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

6.

Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego
w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu.

7. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, na świadectwie
ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale
ucznia w realizacji projektu wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
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8.

Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach
oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawartych w zasadach wewnątrzszkolnego
oceniania:
1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo
dobrą, a ponadto:
a) wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach
realizacji projektu gimnazjalnego,
b) wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach
projektu,
c) wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania
wniosków.
2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę dobrą,
a ponadto:
a) był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny,
b) jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana
życzliwością.
3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny, wypełniając stawiane
przed sobą i zespołem zadania.
4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
a) współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane
przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na
prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.
5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę
poprawną, a także:
a) nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były
opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych
członków zespołu.
6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę
nieodpowiednią, a także:
a) nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego.
§ 74.
Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania

1.

Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału
informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie
klasyfikacyjnej zachowania w formie pisemnej.

2.

Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować na piśmie do
dyrektora szkoły o podwyższenie oceny z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć
edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji
o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych. Wniosek składa się w sekretariacie szkoły.
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3.

O podwyższenie przewidywanej oceny mogą ubiegać się uczniowie, którzy:
1) w sposób ciągły w wyniku choroby nie chodzili do szkoły przez co najmniej 30
dni nauki;
2) spotkały ich zdarzenia losowe mogące mieć istotny wpływ na wyniki z danych
zajęć edukacyjnych;
3) brali udział i osiągali sukcesy w olimpiadach, konkursach, zawodach lub
turniejach z tych zajęć edukacyjnych, z których wnioskują o podwyższenie oceny
(dotyczy wnioskowania o ocenę najwyższą).

4.

Z wnioskiem o podwyższenie oceny mogą wystąpić rodzice (prawni opiekunowie)
ucznia, jeśli spełnia on następujące warunki:
1) był obecny na wszystkich zapowiedzianych formach sprawdzania wiedzy
i umiejętności;
2) wszystkie jego nieobecności na lekcjach z danych zajęć edukacyjnych są
usprawiedliwione.

5.

Jeśli uczeń nie spełnia powyższych warunków, wniosek będzie rozpatrzony
negatywnie.

6.

Wniosek musi zawierać uzasadnienie. Wnioski bez uzasadnienia nie będą
rozpatrywane.

7.

We wniosku określona jest ocena, o jaką uczeń się ubiega.

8.

Dyrektor szkoły rozpatruje wniosek i przekazuje do rozpatrzenia nauczycielowi
danych zajęć edukacyjnych, który przeprowadza postępowanie zgodne z warunkami
ustalonymi i podanymi uczniom na początku roku szkolnego. Nauczyciel pisemnie
wraz z uzasadnieniem informuje o swojej decyzji dyrektora szkoły i osobę składającą
wniosek. Ustala ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych w terminie nie
późniejszym niż siedem dni przed zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
§ 75.
Egzamin gimnazjalny

1.

Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu
uczeń spełnia te wymagania.

2.

Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany:
1) w terminie głównym – w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla
dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym - w kwietniu;
2) w terminie dodatkowym – w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla
dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym - w czerwcu,

3.

Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w formie pisemnej.

4.

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:
1) w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka
polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;
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2) w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności
z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii,
fizyki i geografii;
3) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego
nowożytnego.
5. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z tego języka obcego
nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć
edukacyjnych.
6.

Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana na poziomie
podstawowym i na poziomie rozszerzonym.

7. Uczeń, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego
nowożytnego, którego naukę na podbudowie wymagań określonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego kontynuował
w gimnazjum, przystępuje do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym i na
poziomie rozszerzonym, z zastrzeżeniem ust. 11.
8.

Uczeń, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego
nowożytnego innego niż język obcy nowożytny, o którym mowa w ust. 7, przystępuje
do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym oraz może przystąpić do
egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym, na wniosek rodziców ucznia.

9. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub
niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie
umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do sprawdzianu
i egzaminu gimnazjalnego.
10. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 9 może być zwolniony
przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do
egzaminu gimnazjalnego lub jego części, na wniosek rodziców pozytywnie
zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
11. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, który przystępuje do części trzeciej
egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego, którego naukę na
podbudowie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
dla II etapu edukacyjnego kontynuował w gimnazjum, jest zwolniony z obowiązku
przystąpienia do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym. Uczeń ten
może przystąpić do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym, na wniosek
rodziców.
12. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad
ogłoszonych przez ministra do spraw oświaty, oraz laureat konkursu
przedmiotowego
o
zasięgu
wojewódzkim
lub
ponadwojewódzkim,
przeprowadzanego zgodnie z przepisami wydanymi przez ministra do spraw
oświaty, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem
gimnazjalnym, są zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu
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gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego - z części trzeciej tego
egzaminu.
13. Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez
ucznia gimnazjum tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie
przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.
14. Zwolnienie, o którym mowa, jest równoznaczne z uzyskaniem z danego zakresu
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.
15. Zwolnienie, o którym mowa, z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego jest
równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego
wyniku na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym.
16. W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty, o których mowa w ust.
12, z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany
odpowiednio
w części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców
ucznia, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu
gimnazjalnego, informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka
obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych
zajęć edukacyjnych. Przepisy ust. 14 i 15 stosuje się odpowiednio.
17. Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku
szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, pisemną deklarację:
1) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej
egzaminu gimnazjalnego;
2) informującą o zamiarze przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na
poziomie rozszerzonym - w przypadku, o którym mowa w ust.8 i ust.11.
18. Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed
terminem egzaminu gimnazjalnego, z zastrzeżeniem ust.16, pisemną informację o:
1) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji;
2) rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie
rozszerzonym - w przypadku, o którym mowa w ust.8 i ust. 11.
19. W przypadku niezłożenia informacji o rezygnacji, o której mowa w ust. 18 pkt 2,
i nieprzystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym
uczeń otrzymuje z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym
wynik "0%".
20. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych:
1) nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie głównym albo
2) przerwał dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego
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- przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej
części egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym, w szkole, której jest uczniem.
21. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających
przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej
części egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji
egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub
słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo
poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek
w porozumieniu z rodzicami ucznia.
22. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są przedstawiane w procentach i na skali centylowej.
23. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji
egzaminacyjnej na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów
sprawdzających prace egzaminacyjne oraz elektronicznego odczytu karty odpowiedzi –
w przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi
elektronicznych.
24. Wyniki egzaminu gimnazjalnego obejmują:
1) wynik z języka polskiego;
2) wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie;
3) wynik z matematyki;
4) wynik z przedmiotów przyrodniczych;
5) wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;
6) wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym – w przypadku gdy
uczeń lub słuchacz przystąpił do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie
rozszerzonym, z zastrzeżeniem ust. 19.
25. Wyniki egzaminu gimnazjalnego na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja
Egzaminacyjna na podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów okręgowych komisji
egzaminacyjnych.
26. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu
administracyjnego.
27. Wyniki egzaminu gimnazjalnego nie wpływają na ukończenie szkoły.
28. Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom:
1) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, wydane przez
okręgową komisję egzaminacyjną, wraz ze świadectwem ukończenia szkoły –
w przypadku gdy uczeń kończący gimnazjum uzyskał ze wszystkich obowiązkowych
zajęć, pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, albo
2) informację o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, opracowaną przez
okręgową komisję egzaminacyjną – w przypadku gdy uczeń nie uzyskał ze wszystkich
obowiązkowych zajęć, pozytywnych końcowych ocen klasyfikacyjnych.
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29. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawność może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie
dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, na podstawie tego orzeczenia.
30. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym może
przystąpić egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, wynikających odpowiednio
z niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, na
podstawie tego orzeczenia.
31. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, który w roku
szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu, posiadał orzeczenie o potrzebie
indywidualnego nauczania, może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach
dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
wynikających z jego stanu zdrowia, na podstawie tego orzeczenia.
32. Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego
w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia
o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.
33. Uczeń, posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, może przystąpić do
egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych wynikających z rodzaju tych trudności, na podstawie tej
opinii.
34. Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu gimnazjalnego,
był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności
adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji
językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do egzaminu
gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych wynikających odpowiednio z rodzaju tych trudności,
zaburzeń lub sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, na podstawie pozytywnej opinii rady
pedagogicznej.
35. Dostosowanie formy egzaminu gimnazjalnego polega na przygotowaniu odrębnych
arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności ucznia.
36. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, polega
odpowiednio na:
1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania
społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia;
2) zapewnieniu uczniowi, słuchaczowi albo absolwentowi miejsca pracy odpowiedniego
do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
3) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;
4) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu
gimnazjalnego;
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5) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania
egzaminu gimnazjalnego, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości
psychofizyczne ucznia;
6) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu gimnazjalnego nauczyciela
wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu
danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia
niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu
z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.
37. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 2-6, nie przygotowuje się odrębnych arkuszy
egzaminacyjnych.
38. Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form
przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, wskazuje sposób lub sposoby dostosowania
warunków lub formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego dla ucznia, o którym
mowa w ust. 29-34.
39. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie
rodziców ucznia, o wskazanych sposobach dostosowania warunków i form
przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych.
40. Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze
wskazanych sposobów dostosowania, o których mowa w ust. 39, w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 39.
41. Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego warunkach i formie dostosowanych do
potrzeb i możliwości ucznia, zapewnia przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.
42. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor szkoły, na wniosek
rady pedagogicznej, może wystąpić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej
z wnioskiem o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia do egzaminu gimnazjalnego
w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych, nieujętych w komunikacie.
43. Za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego w danej szkole odpowiada
dyrektor tej szkoły.
1) Do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w danej szkole dyrektor szkoły powołuje
zespół egzaminacyjny.
2) Dyrektor szkoły jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. W przypadku
choroby przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub innych ważnych przyczyn
uniemożliwiających jego udział w egzaminie gimnazjalnym albo wynikających
z konieczności zapewnienia właściwej organizacji tego egzaminu, przewodniczącym
zespołu egzaminacyjnego może być osoba wskazana przez dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej.
3) Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, spośród członków zespołu
egzaminacyjnego, powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu gimnazjalnego
w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych
zespołów.
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4) Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego organizuje i nadzoruje przebieg w danej
szkole egzaminu gimnazjalnego, w tym:
a) informuje uczniów o egzaminie gimnazjalnym;
b) zapewnia przekazanie do okręgowej komisji egzaminacyjnej informacji niezbędnych do
przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego;
c) zapewnia warunki do samodzielnej pracy uczniów podczas egzaminu gimnazjalnego;
d) zabezpiecza przed nieuprawnionym ujawnieniem materiały egzaminacyjne niezbędne
do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego od momentu odbioru materiałów
egzaminacyjnych do momentu ich przekazania dyrektorowi okręgowej komisji
egzaminacyjnej.
5) Przebieg egzaminu gimnazjalnego jest dokumentowany w protokołach tego egzaminu.
44. 1) W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego każdy uczeń pracuje przy osobnym
stoliku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy.
2) Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, nie można
wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów i przyborów
pomocniczych niewymienionych w komunikacie, ani korzystać z nich w tej sali.
3) Uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym,
w szczególności tworzy własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania
egzaminu gimnazjalnego.
45. 1) Prace egzaminacyjne uczniów sprawdzają i przyznają punkty egzaminatorzy
wpisani do ewidencji egzaminatorów, wyznaczeni przez dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej. Egzaminatorzy stosują ustalone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną
zasady oceniania rozwiązań zadań.
2) Prace egzaminacyjne uczniów mogą być sprawdzane z wykorzystaniem narzędzi
elektronicznych.
3) Egzaminatorzy, tworzą odpowiednio zespół egzaminatorów danego zakresu
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W przypadku części trzeciej egzaminu
gimnazjalnego egzaminatorzy tworzą zespół egzaminatorów w zakresie danego języka
obcego nowożytnego.
4) Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, spośród
egzaminatorów, wyznacza przewodniczącego tego zespołu.

członków

zespołu

46. W przypadku:
1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub
2) wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia
telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych
w komunikacie, lub
3) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu danego zakresu albo poziomu
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym
uczniom – przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu
uczniowi dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.

76

Informację o przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu
gimnazjalnego.
47. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez
egzaminatora:
1) niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia,
2) występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań
wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań
innego ucznia – dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za
pośrednictwem dyrektora szkoły, uczniowi lub jego rodzicom, pisemną informację
o zamiarze unieważnienia temu uczniowi, danego zakresu albo poziomu odpowiedniej
części egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje tę informację
uczniowi lub jego rodzicom.
48. Uczeń lub jego rodzice mają prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji,
na podstawie której dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zamierza unieważnić
dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. Wniosek składa
się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia
otrzymania pisemnej informacji.
49. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 48, dyrektor
okręgowej komisji egzaminacyjnej umożliwia uczniowi lub jego rodzicom zapoznanie się
z dokumentacją oraz złożenie wyjaśnień, we wskazanym miejscu i czasie.
50. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozstrzyga o unieważnieniu odpowiednio
danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, w terminie
14 dni od dnia:
1) otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 48, albo
2) upływu terminu do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 48.
51. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje uczniowi lub jego rodzicom,
pisemną informację o unieważnieniu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części
egzaminu gimnazjalnego, wraz z uzasadnieniem.
52. Uczeń lub jego rodzice, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji
o unieważnieniu, o której mowa w ust. 51, mogą wnieść do dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej,
zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
53. Zastrzeżenia wraz z dokumentacją niezbędną do ich rozpatrzenia, dyrektor okręgowej
komisji egzaminacyjnej przekazuje, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia
otrzymania zastrzeżeń, dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, chyba że
dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uwzględni zastrzeżenia złożone przez ucznia
lub jego rodziców.
54. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni
od dnia otrzymania zastrzeżeń wraz z dokumentacją niezbędną do ich rozpatrzenia.
Rozstrzygnięcie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest ostateczne i nie służy
na nie skarga do sądu administracyjnego.
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55. W przypadku braku możliwości przekazania uczniowi lub jego rodzicom pisemnej
informacji, o której mowa w ust. 47, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje o tym
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, który, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji od dyrektora szkoły, rozstrzyga o unieważnieniu danego zakresu albo poziomu
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W przypadku unieważnienia dyrektor
okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem dyrektora szkoły,
pisemną informację o tym unieważnieniu wraz z uzasadnieniem uczniowi lub jego
rodzicom.
56. W przypadku, o którym mowa, uczeń lub jego rodzice mogą wnieść do dyrektora
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej, w terminie 3 dni roboczych od dnia:
1) otrzymania informacji o unieważnieniu, albo
2) zapoznania się z dokumentacją oraz złożenia wyjaśnień.
57. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 28 pkt 1), dyrektor okręgowej komisji
egzaminacyjnej wydaje po rozstrzygnięciu w sprawie unieważnienia.
58. Uczeń, któremu unieważniono dany zakres albo poziom odpowiedniej części
egzaminu gimnazjalnego, przystępuje ponownie do danego zakresu albo poziomu
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie w szkole, której
jest uczniem.
59. W przypadku unieważnienia z przyczyn, o których mowa w ust 46 lub ust.47 pkt 1),
danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego,
przeprowadzonego w terminie dodatkowym, w sytuacjach określonych w ust. 20 i ust. 58,
dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik danego zakresu albo poziomu
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego jako "0%".
60. 1) Uczeń lub jego rodzice mogą, w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia
danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, zgłosić
zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli
uznają, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego
przeprowadzania.
2) Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa
w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania i informuje pisemnie ucznia lub jego
rodziców o wyniku rozstrzygnięcia.
3) W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania
egzaminu gimnazjalnego, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, lub z urzędu,
dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej, może unieważnić dany zakres albo poziom odpowiedniej części
egzaminu gimnazjalnego i zarządzić ich ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie
mogło wpłynąć na wynik tego albo egzaminu.
4) W przypadku, o którym mowa w ust.58, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
może unieważnić dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego
i zarządzić ich ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik
egzaminu. O rozstrzygnięciu w sprawie unieważnienia dyrektor Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej informuje dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
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5) Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów, a także w stosunku
do poszczególnych uczniów.
6) W przypadku niemożności ustalenia wyników danego zakresu albo poziomu
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego z powodu zaginięcia lub zniszczenia prac
egzaminacyjnych, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu
z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia dany zakres albo poziom
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego danego ucznia i zarządza jego ponowne
przeprowadzenie.
7) Termin ponownego egzaminu gimnazjalnego ustala dyrektor Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej.
61. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy
egzaminacyjnej tego ucznia w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej
komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję
egzaminacyjną:
1) zaświadczenia, o którym mowa w ust. 28 pkt 1);
2) informacji o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego – w przypadkach,
o których mowa odpowiednio w ust. 28 pkt 2).
62. Podczas dokonywania wglądu, uczniowi lub jego rodzicom zapewnia się możliwość
zapoznania się z zasadami oceniania rozwiązań zadań.
63. Uczeń lub jego rodzice, słuchacz albo absolwent mogą zwrócić się z wnioskiem
o weryfikację sumy punktów. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.
64. Weryfikacji sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wniosku, o którym mowa w ust. 63.
65. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie ucznia lub jego
rodziców, słuchacza albo absolwenta o wyniku weryfikacji sumy punktów, w terminie 14
dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 63.
66. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów została podwyższona,
dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala nowe wyniki egzaminu gimnazjalnego
oraz anuluje dotychczasowe zaświadczenie i wydaje nowe zaświadczenie.
67. Przepisów dotyczących egzaminu gimnazjalnego nie stosuje się do dzieci i młodzieży
z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.
ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 76.
1. Opieką medyczną objęci są uczniowie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 77.
1. Szkoła prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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2. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają
odrębne przepisy.
§ 78.
1. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie określonym w ustawie.
2. Zasady postępowania w sprawie uchylenia statutu lub niektórych jego postanowień
określa ustawa.
3. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom
społeczności szkolnej.
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