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Rozdział I 
 
§ 1. Nazwa, typ i siedziba szkoły: 
 
            GIMNAZJUM 
 Numer porządkowy 4 
 Imienia Mikołaja Kopernika 

Siedziba szkoły: 86 – 300 Grudziądz, ul. Konarskiego 14. 
 

1.  Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w brzmieniu: 
     „GIMNAZJUM NR 4 im. Mikołaja Kopernika w GRUDZIĄDZU” 

 
§ 2. Inne informacje o gimnazjum: 

1. Organem prowadzącym gimnazjum jest Miasto Grudziądz. 
2. Cykl kształcenia trwa 3 lata. 
3. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister 

Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. 
 
Rozdział II 
 
§ 3.  Cele i zadania szkoły: 

Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 
7 września 1991 r. (Tekst jednolity z 2004 r.: Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz przepisach 
wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności: 

1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki na 
poziomie ponadgimnazjalnym i funkcjonowania w społeczeństwie. 

2.  Umożliwia uczniom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia. 
3.  Przygotowuje uczniów do egzaminu gimnazjalnego – sprawdzianu wiedzy i umiejętności 

określonych w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami. 
4.  Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych 

w ustawie, stosownie do warunków gimnazjum i wieku uczniów.  
5.  Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły. 
6.  Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania. 
7.  Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. 
8.  Realizuje programy nauczania uwzględniając podstawę programową kształcenia ogólnego. 
9.  Realizuje program wychowawczy obejmujący wszystkie treści i działania                                  

o charakterze wychowawczym(załącznik nr 1 do Statutu Szkoły). 
10. Realizuje program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów                        

i potrzeb środowiska lokalnego obejmujący wszystkie treści i działania                                       
o charakterze profilaktycznym (załącznik nr 2 do Statutu Szkoły). 

11. Umożliwia uzyskanie świadectwa ukończenia gimnazjum. 
 
§  4. Sposób wykonywania zadań gimnazjum. 

1.  Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości religijnej poprzez 
organizowanie nauki religii. 

1) organizuje dla uczniów nieuczestniczących w lekcjach religii zajęcia z etyki zgodnie 
z odrębnymi przepisami. 

2) zapewnia opiekę uczniom nieuczestniczącym w żadnych z w/w zajęć. 
2.  W miarę potrzeb gimnazjum umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości 

narodowej, etnicznej i językowej; zapewnia podtrzymywanie kultury i tradycji. 
3.  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniom polega na rozpoznawaniu  

i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz na 
rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia,  wynikających  
w szczególności : z niepełnosprawności, z niedostosowania społecznego, z zagrożenia 
niedostosowaniem społecznym, ze szczególnych uzdolnień, ze specyficznych trudności  
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w uczeniu się, z zaburzeń komunikacji  językowej,  z choroby przewlekłej, z sytuacji 
kryzysowych lub traumatycznych, z niepowodzeń edukacyjnych, z zaniedbań 
środowiskowych, z trudności adaptacyjnych związanych ze zmianą środowiska 
edukacyjnego. 

1) pomoc psychologiczna udzielana rodzicom  uczniów i nauczycielom polega na 
wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  
i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności; 

2) korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły:  

1) pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, 
wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, 
doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni; 

2) pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana w formie: 
a) zajęć rozwijających uzdolnienia, 
b) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 
c) zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych,     

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 
d) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 
e) porad i konsultacji, 
f) warsztatów. 

3) pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 
a) rodzicami uczniów (przez rodzice należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz 

osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem),  
b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 
c) organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci 

i młodzieży, 
d) placówkami doskonalenia nauczycieli, 
e) innymi szkołami o placówkami. 

4) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy: 
a) ucznia, 
b)  rodziców ucznia,  
c) dyrektora szkoły,  
d) nauczyciela lub wychowawcy,  
e) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej, 
f) poradni, 
g) pracownika socjalnego, 
h) asystenta rodziny, 
i) kuratora sądowego. 

5. Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów w miarę posiadanych możliwości 
finansowych poprzez: 
1) tworzenie kół zainteresowań (przedmiotowe, sportowe, artystyczne), uruchamianie 

różnorodnych form prezentacji twórczej uczniów jak np.: radiowęzeł, gazetka szkolna,  
galeria plastyczna, 

2) współpracę z innymi placówkami oświatowo – wychowawczymi dającymi takie 
możliwości, 

3) ułatwianie dostępu do placówek kulturalnych i umożliwianie korzystania 
z przedstawionych przez te instytucje propozycji, 

4) umożliwianie uczestnictwa w szkolnych, międzyszkolnych, rejonowych, wojewódzkich 
i ogólnopolskich konkursach przedmiotowych, artystycznych i innych, 

5) organizowanie lub umożliwianie korzystania z różnorodnych form turystyki (wycieczki, 
rajdy, obozy, biwaki). 

6.  Szkoła umożliwia realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenie 
gimnazjum w określonym czasie, co szczegółowo określają odrębne przepisy. 
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§ 5.  
1. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły z uwzględnieniem optymalnych  

        warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony  

        zdrowia. 

1) sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi na terenie szkoły podczas zajęć 

obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych; 

2) sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie 

wycieczek organizowanych przez szkołę (opiekę sprawuje kierownik wycieczki 

i opiekunowie grup); 

3) w czasie przerw międzylekcyjnych opiekę nad uczniami przebywającymi na terenie 

szkoły sprawuje nauczyciel pełniący dyżur zgodnie z planem i regulaminem dyżurów. 

2. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami: 

1) w formie zajęć świetlicowych – za zgoda organu prowadzącego; 

2) potrzebującymi stałej i doraźnej pomocy materialnej na podstawie kwalifikacji 

dokonanej przez szkolną komisję d/s pomocy materialnej zgodnie z wewnętrznie 

opracowanym regulaminem. 

3.  Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

z nauczycieli uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.  

1) Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby 

nauczyciel – wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

2) W przypadku wyjątkowych trudności kadrowych dopuszcza się powierzenie  

nauczycielowi obowiązku wychowawcy dodatkowej klasy. 

3) W przypadkach losowych (długotrwała choroba nauczyciela, zmiana miejsca pracy itp.) 

dyrektor podejmuje decyzję o zmianie wychowawcy danego oddziału. 

4) W szczególnych przypadkach na wniosek wszystkich rodziców danej klasy dyrektor 

może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy. 

a) wniosek przedstawiony jest w formie pisemnej; 

b) zawiera szczegółowe uzasadnienie (zastrzeżenia do pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej nauczyciela); 

c) dyrektor szkoły w ciągu 14 dni pisemnie informuje o swojej decyzji zainteresowane 

strony. 

4. Budynek i teren szkoły został objęty nadzorem CCTV, w celu zapewnienia bezpiecznych  

       warunków nauki, wychowania i opieki. 

5. W celu respektowania zasad oraz przestrzegania norm w szkole wprowadza się możliwość 

opracowania procedur tj. postępowania w określonym, szczególnym przypadku. 

1) Tryb powstania procedury : 

a) dyrektor szkoły powołuje zespół do spraw opracowania postępowania 

w określonym przypadku, 

b) zespół opracowuje procedurę w ciągu 5 dni roboczych, 

2) Wydanie procedury przez dyrektora szkoły następuje na podstawie uchwały Rady 

Pedagogicznej bądź zarządzenia. 
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Rozdział III 
 
§ 6. 

1. Organami szkoły są: 
1) Dyrektor gimnazjum 
2) Rada Pedagogiczna 
3) Samorząd Uczniowski 
4) Rada Rodziców 

2.  Rada Gimnazjum nie funkcjonuje, ale może być powołana zgodnie z obowiązującymi  
przepisami. 

 
§ 7.  

1. Dyrektor gimnazjum: 
1) przyjmuje uczniów do szkoły, kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na 

zewnątrz, 
2) sprawuje nadzór pedagogiczny, 
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 
4) sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych           

w obwodzie gimnazjum, 
5) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą, 
6) kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący, 
7) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte, w ramach jej kompetencji stanowiących, 
8) przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 
zebrania zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej (załącznik nr 3 do Statutu Szkoły) 

9) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez 
radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także 
może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły, 

10) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 
praktyk pedagogicznych, 

11) zawiesza zajęcia lekcyjne z powodu epidemii, mrozów, niskich temperatur 
w pomieszczeniu, klęsk żywiołowych informując o tym organ prowadzący szkołę 
i organ sprawujący nadzór nad szkołą, 

12) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych, 
13) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez 

szkołę, 
14) może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady rodziców lub samorządu uczniowskiego 

wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju (za 
zgodą odpowiednio rady rodziców, rady pedagogicznej oraz po uzyskaniu opinii 
samorządu uczniowskiego), 

15) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych                 
w szkole, 

16) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 
organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie   
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

17) dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela program nauczania po 
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  i szkolny zestaw podręczników po zasięgnięciu 
opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, 

18) dokonuje oceny pracy nauczyciela zgodnie z odrębnymi przepisami i opracowaną na ich 
podstawie procedurą oceniania, 

19) w porozumieniu z radą pedagogiczną określa szczegółowe warunki realizacji 
uczniowskiego projektu edukacyjnego, 

20) nadzoruje prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym dokumentacji przebiegu 
nauczania, 
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21) organizuje nauczanie indywidualne, 
22) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 
2. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły obowiązki przejmuje wicedyrektor szkoły lub 

nauczyciel wyznaczony przez dyrektora. 

3. Dyrektor gimnazjum może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadku, 

gdy uczeń gimnazjum kończy 18 rok życia.  Skreślenie następuje na podstawie uchwały 

rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 

Skreślenie może mieć miejsce szczególnie w przypadku: 

1) stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów i pracowników 

szkoły, 

2) dystrybucji narkotyków i środków psychotropowych oraz ich posiadania, 

3) używania alkoholu i środków odurzających oraz bycia pod ich wpływem na terenie 

szkoły i w jej obrębie, 

4) naruszenia godności i nietykalności osobistej innych osób, w tym również pracowników 

szkoły, 

5) notorycznego opuszczania bez usprawiedliwiania obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

a postępowanie takie powtarza się w kolejnym roku szkolnym, 

6) dopuszczania się kradzieży, 

7) fałszowania dokumentów państwowych, 

8) porzucenia szkoły i nie zgłaszania się rodziców na wezwania wychowawcy, 

9) uczeń może być również skreślony w trybie natychmiastowej wykonalności bez 

stosowania gradacji kar w przypadku prawomocnego wyroku sądowego. Skreślenie 

następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu 

uczniowskiego. 

4. Dyrektor gimnazjum może kierować ucznia do szkoły dla dorosłych w przypadku gdy: 

1) uczeń ma opóźnienie cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia gimnazjum, a spełnia 

kryterium wiekowe: 

a) najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno- wychowawczych ukończy 16 lat, 

b) najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno - wychowawczych ukończy 15 lat 

jeżeli  przebywa w zakładzie karnym lub areszcie śledczym. 

5. Dyrektor gimnazjum może kierować ucznia który po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum    

i ukończeniu 15 roku życia nie rokuje ukończenia gimnazjum w normalnym trybie,  do 

gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy. Decyzję podejmuje na podstawie 

opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów). 

6. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 

i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje 

w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym 

pracownikom szkoły, 

3) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

szkoły. 

7. Dyrektor szkoły w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą 

rodziców i samorządem uczniowskim. Powołuje komisje i zespoły zadaniowe do realizacji 

statutowych zadań.  
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8. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.                   

O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 

szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie 

stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

§ 8. 
1.  Rada Pedagogiczna.  

1) W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni 
w szkole. W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem 
doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady 
pedagogicznej. 

2) Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły, a w przypadku nieobecności 
dyrektora lub w przypadku wyrażania opinii o dyrektorze szkoły obowiązki 
przewodniczącego rady pedagogicznej przejmuje wicedyrektor  szkoły. 

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

4) Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest 
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 
zebrania zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej (załacznik nr 3 do Statutu Szkoły). 

2.  Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 
1) zatwierdzenie planów pracy szkoły, 
2) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, 
4) podejmuje uchwały w sprawie skierowania ucznia do klas przysposabiających do pracy, 
5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
6) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 
doskonalenia pracy szkoły. 

3.  Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych, 
2) projekt planu finansowego szkoły, 
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 
4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, 

5) propozycje dyrektora szkoły do powierzenia funkcji kierowniczych w szkole, 
6) pracę dyrektora szkoły,   
7) szkolny zestaw programów i podręczników. 

4.  Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 
dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

5.  W przypadku określonym w ust. 4, organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany 
przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną 
w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 

6.  Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej połowy jej członków. 
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7.  Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są 
protokołowane. 

8.  Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady 
pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także 
nauczycieli i innych pracowników szkoły. Do nie ujawniania ww. spraw zobowiązuje się 
wszystkie osoby biorące udział w zebraniach rady pedagogicznej. 

9. Rada pedagogiczna wykonuje zadania rady szkoły zgodnie z art. 52. ust. 2 ustawy  
o systemie oświaty i jest zobowiązana zasięgnąć opinii rady rodziców oraz samorządu 
uczniowskiego w zakresie spraw dotyczących rodziców i uczniów. 

    
§ 9.  

1. Rada Rodziców. 

1) W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

2) Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły. 

3) Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze 

Statutem Szkoły ( załącznik nr 5 do Statutu szkoły). 

4) W celu wspierania działalności  statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy rodziców określa wewnętrzny regulamin rady. 

2. Kompetencje Rady Rodziców; 

1) może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 

2) uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną: 

a) program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym skierowane do uczniów, realizowany przez nauczycieli, 

b) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

danego środowiska obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, 

3) opiniuje: 

a) zmiany w prawie szkolnym, 

b) projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, 

c) pracę nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego. 

3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska  

porozumienia z  rada pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w § 3 ust. 9, 

program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia 

programu przez rade rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

§ 10. 
1.  Samorząd Uczniowski. 

1) W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
2) Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez 

ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są 
jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

3) Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły (załącznik nr 4 do 
Statutu Szkoły). 

4) Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej, radzie rodziców oraz dyrektorowi 
wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 
podstawowych praw uczniów, takich jak: 

a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem                        
i stawianymi wymaganiami edukacyjnymi, 
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b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania 
własnych zainteresowań, 

d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej oraz prowadzenia audycji przez 
radiowęzeł, 

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 
w porozumieniu z dyrektorem, 

f) prawo wyboru nauczycieli pełniącego rolę opiekuna samorządu, 
 
§ 11. Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi: 

1.  Każdy organ ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach 
swoich kompetencji określonych ustawą i regulaminem. 

2.  Sytuacje konfliktowe między organami są rozpatrywane w zależności od ich problematyki 
poprzez: 
1) prowadzenie rozmów przez przedstawicieli poszczególnych organów; 
2) wspólne posiedzenie zainteresowanych organów zwoływane na wniosek jednego 

z nich; 
3) w wyjątkowych sytuacjach zasięganie opinii organu prowadzącego, bądź 

nadzorującego. 
3.  Sytuacje konfliktowe między organami są rozpatrywane w zależności od ich problematyki 

w obecności dyrektora szkoły. 
4.  W celu rozstrzygnięcia konfliktu dyrektor szkoły prowadzi rozmowy wyjaśniające, 

w wyniku których dyrektor informuje zainteresowane strony o podjętej decyzji w formie 
ustnej lub pisemnej. 

5.  Dyrektor szkoły zapewnia na bieżąco przepływ informacji pomiędzy organami szkoły. 
Formy przekazu informacji są uzależnione od typu sprawy i podmiotu, którego sprawy 
dotyczą. Są to: 
1) zapisy w księdze zarządzeń; 
2) ogłoszenia na tablicach informacyjnych; 
3) komunikaty przez radiowęzeł; 
4) informacje przekazywane przez sekretarza szkoły bezpośrednio zainteresowanym 

nauczycielom; 
5) informacje przekazywane przez przedstawicieli poszczególnych organów szkoły 

bezpośrednio osobie zainteresowanej; 
6) informacje dostarczane bezpośrednio zainteresowanym – sekretarzyk osobisty. 

 
§ 12. Zasady tworzenia stanowisk wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych w szkole. 

1.  Jedno stanowisko wicedyrektora tworzy się dla co najmniej 12 oddziałów. 
2.  Powołania i odwołania na stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze 

dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady 
pedagogicznej. 

3.  Przydział obowiązków dla wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych ustala 
dyrektor szkoły. 

4.  Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska 
wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

 
§ 13. Współdziałanie rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 

1.  Rodzice mają prawo do : 
1) znajomości podstawowych zadań i zamierzeń dydaktycznych oraz programu 

wychowawczego klasy oraz szkoły przekazanych we wrześniu danego roku szkolnego 
na spotkaniach z rodzicami przez wychowawców i na spotkaniu rady rodziców przez 
dyrektora szkoły, 
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2) znajomości szkolnego systemu oceniania osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania 
uczniów, 

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów 
i przyczyn trudności w nauce, 

4) uzyskiwania pełnej informacji dotyczącej wymagań edukacyjnych wynikających 
z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania, 

5) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich 
dzieci, 

6) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny i organowi 
prowadzącemu szkołę opinii na temat pracy szkoły, 

7) stałych spotkań z wychowawcami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy 
dydaktyczno – wychowawcze organizowanych w miesiącach wrzesień, listopad, styczeń 
i kwiecień oraz w miarę potrzeb. 

8) udziału w konsultacjach, warsztatach i szkoleniach organizowanych w szkole i poza nią; 
9)  uczestniczenia w spotkaniach zespołu wychowawczego i zespołu ds. pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej; 
10) w przypadku objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną do informacji na 

piśmie o ustalonych formach, sposobach i okresie udzielania pomocy oraz wymiarze 
godzin, w których poszczególne formy będą realizowane. 

2. Rodzice mają obowiązek: 
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych; 
4) powiadamiania szkoły o formie spełniania obowiązku szkolnego do 18 roku życia; 
5) złożenia u wychowawcy pisemnej deklaracji (druk przygotowany przez szkołę 

o nieuczestniczeniu dziecka w zajęciach religii  na pierwszym zebraniu z rodzicami w 
klasie I. Rodzic który nie złożył wyżej wymienionej deklaracji w określonym terminie 
nie może zmienić decyzji nieuczestniczenia dziecka w zajęciach religii w trakcie roku 
szkolnego. Uczeń, który nie uczęszcza na lekcje religii przebywa: 
a) w domu, jeśli religia jest pierwszą bądź ostatnią godziną lekcyjną, 
b) w bibliotece szkolnej, 
c) jeżeli uczeń nie przebywa w wyżej wyznaczonym miejscu ma nieusprawiedliwiona 

nieobecność, 
d) w innym przypadku przebywa w Centrum Edukacji Multimedialnej w bibliotece 

szkolnej. 
6) złożenia do 10 września pisma  skierowanego do dyrektora szkoły w przypadku 

rezygnacji z zajęć Wychowania do Życia w Rodzinie. W przypadku zajęć WDZ na 
pierwszej bądź ostatniej godzinie uczeń, który nie uczęszcza na zajęcia przebywa w 
domu. 

7) usprawiedliwiania nieobecności dziecka wg zasad określonych w procedurze dotyczącej 
realizacji obowiązku szkolnego; 

8) rodzice (prawni opiekunowie) dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie 
prezydenta miasta na terenie którego dziecko mieszka, są obowiązani informować go 
o formie spełniania obowiązki nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.  

 
 
Rozdział IV 
§ 14. Organizacja w Gimnazjum: 

1.  Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw 
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 
szkolnego.  

2. Szczegółową organizację roku szkolnego określa rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego – (Dz U. nr 
46, poz. 432 z późn. zm). 
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3. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym dzielą się na dwa semestry: 
1) semestr I - trwa od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wrześniu do 

ostatniej soboty poprzedzającej ferie zimowe, 
2) semestr II - trwa od poniedziałku wypadającego bezpośrednio po feriach zimowych do 

dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
3) w latach szkolnych, w których termin zimowych ferii zostanie określony na późniejszy 

niż 21 tygodni (19 pełnych tygodni + 2 tygodnie średniego czasu wolnego ucznia) : I 
semestr trwa od dnia rozpoczęcia szkolnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych we 
wrześniu do soboty poprzedzającej zakończenie 21 tygodnia nauki. 

 
§ 15.  

1.  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 
arkusz organizacji w gimnazjum opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego 
planu nauczania. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący szkołę.  

2.  W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, 
w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin, zajęć 
edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący 
gimnazjum. 

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

 
§ 16. 

1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział złożony z uczniów, którzy 
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich zajęć 
edukacyjnych obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim 
ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej 
klasy dopuszczonych do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły. 

2. Oddział można dzielić na grupy na zajęcia z języków obcych,  informatyki i wychowania 
fizycznego. 
1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych przy podziale na grupy 

należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego. Zajęcia są 
prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych 
liczących od 10 do 24 uczniów, 

2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki liczba uczniów w grupie nie 
może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej, 

3) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z wychowania fizycznego zajęcia 
prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Zajęcia organizowane są 
w grupach oddzielnie dziewczęta i chłopcy.  

3. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów, podziału na grupy można 
dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

4. Podziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki  
i bezpieczeństwa zgodnie z odrębnymi przepisami i za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

 
§ 17.   

1.  Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo –  
lekcyjnym. 

2.  Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Przerwy między godzinami lekcyjnymi trwają po 5 minut, 
zaś dwie przerwy trwają 15 minut. 

3. Zajęcia lekcyjne, jak i przerwy międzylekcyjne mogą przebiegać w tzw. formie skróconej. 
Decyzję w  w/w sprawie podejmuje dyrektor szkoły po uzyskaniu zgody organu 
prowadzącego szkołę. 



STATUT GIMNAZJUM NR 4 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w GRUDZIĄDZU 
 
 

 

 
- 11 - 

4. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone są w pomieszczeniach do nauki, 
bibliotece, sali sportowej, boisku sportowym, w terenie lub poza obiektem szkolnym (np. 
w muzeum, kinie, w teatrze, na wycieczce) pod warunkiem: 
1) zgodności zajęć z podstawa programową, 
2) po dopełnieniu formalności określonych w procedurze organizacji wyjść i wycieczek 

szkolnych. 
5.  W czasie  zajęć dydaktyczno – wychowawczych mogą odbywać się imprezy i   konkursy 

o charakterze sportowym, kulturalnym, np. Święto Szkoły, Dzień dziecka i sportu, Dzień 
wiosny itp.    

  
§ 18.  

1.  Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, specjalistyczne, koła zainteresowań i inne zajęcia 
nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach 
oddziałowych międzyklasowych i międzyszkolnych, a także podczas wycieczek  i wyjazdów. 

2.  Czas trwania wymienionych zajęć w ust. 1 ustala się zgodnie z § 17 ust. 2. 
3.  Zajęcia, o których mowa, są organizowane w ramach posiadanych przez gimnazjum 

środków finansowych. 
4.  Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych 

finansowanych przez organ prowadzący szkołę nie powinna być wyższa niż 20 uczniów. 
5. W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej mogą być prowadzone zajęcia : 

1) rozwijające uzdolnienia – liczba uczestników do 8; 
2) dydaktyczno – wyrównawcze – liczba uczestników do 8; 
3) korekcyjno – kompensacyjne – do 5 uczestników; 
4) logopedyczne – do 4 uczestników; 
5) zajęcia socjoterapeutyczne – do 10 uczestników; 

6. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno – wyrównawczych trwa 45  
      minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut. 

1) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych  
       w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. 

 
§ 19.  

Dla uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową i nie rokują  ukończenia gimnazjum    
               w normalnym trybie, po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia  
               mogą być tworzone oddziały przysposabiające do pracy. 
 
§ 20.  

Gimnazjum przyjmuje słuchaczy z zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół  
              wyższych na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia  
               zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą  
              wyższą. 
 
§ 21.   

1.  Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożywania co najmniej 1 ciepłego posiłku 
w stołówce szkolnej.  

2.  Odpłatność korzystania z posiłków w stołówce szkolnej ustala dyrektor gimnazjum 
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę z uwzględnieniem możliwości 
całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat uczniów, którzy potrzebują szczególnej 
opieki w zakresie żywienia. Decyzję o całkowitym zwolnieniu z opłaty podejmuje Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie. 
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§ 22. 
1.  Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów zadań dydaktyczno – wychowawczych gimnazjum, doskonaleniu warsztatu pracy 
nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy wśród uczniów. 

2.  Użytkownikami biblioteki szkolnej są uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy 
gimnazjum. 

3.  Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają: 
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 
2) korzystanie na miejscu ze zbiorów czytelni, 

4. Godziny pracy biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela – bibliotekarza. 
1) Praca pedagogiczna nauczyciela – bibliotekarza obejmuje: 

a) udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni, 
b) poradnictwo czytelnicze, 
c) prowadzenie zespołu uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających 

bibliotekarzowi w pracy, 
d) udzielanie informacji bibliotecznych, bieżące informowanie uczniów i nauczycieli 

o nowościach czytelniczych oraz o nowościach szkolnej wideoteki, 
e) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (konkursy, 

wystawy, imprezy czytelnicze), 
f) tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z 

różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

g) planowanie i podejmowanie działań mających na celu rozbudzanie indywidualnych 

zainteresowań uczniów, 

h) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

i) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość  kulturową i społeczną, 

j) informowanie nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji pedagogicznej 

i prowadzonej statystki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach, 

k) przygotowanie analizy stanu czytelnictwa w szkole na posiedzenia Rady 

Pedagogicznej, 

l) zaspakajanie w miarę możliwości finansowych zgłaszanych przez użytkowników 

potrzeb czytelniczych. 

2) Praca organizacyjno – techniczna nauczyciela – bibliotekarza obejmuje: 

a) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki, 

b) ewidencję zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c) opracowanie zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie), 

d) selekcję zbiorów (materiałów zbędnych i zniszczonych), 

e) konserwację zbiorów, 

f) organizację udostępniania zbiorów, 

g) organizację warsztatu informacyjnego (wydzielenie księgozbioru podręcznego, 

prowadzenie katalogu alfabetycznego i rzeczowego, kartotek, zestawień 

bibliotecznych). 

3) Obowiązki nauczyciela – bibliotekarza: 

a) zabezpiecza i utrzymuje księgozbiór oraz wideotekę w należytym stanie, 

b) współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych, 

c) opiekuje się zespołem uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających 

bibliotekarzowi w pracy, 

d) sporządza plan pracy, oraz okresowe i roczne sprawozdania z pracy, 

e) prowadzi dzienną, miesięczną, semestralną i roczną statystykę wypożyczeń, 

dziennik pracy biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków, karty akcesyjne 

czasopism, ewidencje wypożyczeń, 
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f) doskonali warsztat pracy, 
g) w ramach swoich godzin, w wyjątkowych sytuacjach organizacyjnych prowadzi 

zajęcia opiekuńcze przydzielone przez dyrekcję gimnazjum. 
4) Zasady korzystania z biblioteki: 

a) wypożyczenia odbywają się w formie bezpłatnej, 

b) jednorazowo czytelnik może wypożyczyć trzy książki lub jedną wideokasetę na 

okres dwóch tygodni, 

c) książkę, wideokasetę zgubioną lub zniszczoną czytelnik ma obowiązek odkupić lub 

zapłacić 3 – krotną wartość danej pozycji według obowiązujących cen, 

d) zbiory udostępnia się podczas przerw międzylekcyjnych oraz przed rozpoczęciem 

i po zakończeniu zajęć przez poszczególne klasy z wyjątkiem środy; godziny pracy 

biblioteki w danym roku szkolnym ustala dyrektor gimnazjum, na trzy tygodnie 

przed zakończeniem roku szkolnego książki i wideokasety powinny być zwrócone 

do biblioteki. 

5) Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami: 

a) z biblioteki szkolnej korzystają wszyscy uczniowie, 

b) uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania czytelnicze poprzez aktywny 

udział w pracach aktywu bibliotecznego, konkursach i imprezach organizowanych 

przez bibliotekę szkolną, 

c) użytkownicy biblioteki maja prawo do informacji, nieodpłatnie korzystają                    

z wszystkich zasobów biblioteki, 

d) biblioteka jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla ucznia, 

e) biblioteka szkolna wspiera indywidualny rozwój ucznia przy ścisłej współpracy         

z pedagogiem szkolnym, 

f) biblioteka upowszechnia treści edukacji zdrowotnej przy współpracy z pielęgniarką 

szkolną  i w oparciu o program wychowawczy i profilaktyczny szkoły, 

g) biblioteka pracuje nad kształtowaniem u uczniów postaw sprzyjających ich 

dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, 

h) nauczyciel-bibliotekarz stara się przeciwdziałać wszelkim formom dyskryminacji       

i upowszechniać wiedzę o prawach człowieka i ucznia, 

i) w bibliotece przestrzega się przepisów i zasad bhp. 

6) Zasady współpracy biblioteki szkolnej z nauczycielami: 

a) nauczyciel bibliotekarz wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli, 

b) pomaga nauczycielom i wychowawcom w realizacji zadań dydaktyczno – 

wychowawczych, 

c) informuje nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów, 

d) wspomaga w organizacji imprez okolicznościowych. 

7) Zasady współpracy biblioteki szkolnej z rodzicami (prawnymi opiekunami): 

a) pomoc w doborze literatury, 

b) informowanie rodziców o stanie czytelnictwa uczniów, 

c) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, 

d) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania funduszy z przeznaczeniem na 

wzbogacanie księgozbioru. 

8) Zasady współpracy biblioteki szkolnej z innymi bibliotekami: 

a) wspólne organizowanie imprez czytelniczych, 

b) wymiana wiedzy i doświadczeń, 

c) wypożyczenia międzybiblioteczne. 
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5. Od roku szkolnego 2015/2016 szkoła zapewnia uczniom bezpłatne podręczniki, materiały 
edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla klas rozpoczynających naukę w gimnazjum. 
1) Za zakup podręczników odpowiada dyrektor szkoły,  który ma do dyspozycji na 

każdego ucznia kwotę przyznaną przez MEN na dany rok szkolny. 
2) Nauczyciele dokonują wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych bądź 

materiałów ćwiczeniowych, których wybór uzasadniają i przedstawiają dyrektorowi 

szkoły w formie pisemnej, 

a) jeżeli kilku nauczycieli tego samego przedmiotu nie dojdzie do porozumienia w 

sprawie wyboru podręcznika decyzję podejmuje dyrektor szkoły. 

3) Dyrektor szkoły sporządza wykaz podręczników  do użytku szkolnego dostosowanych 

do wieloletniego użytku ( bez religii, etyki, wdż, ), które dopuszcza do użytku szkolnego 

po zasięgnięciu opinii: 

a) rady pedagogicznej, 

b) rady rodziców, 

4) Podręczniki ewidencjonowane są w szkolnej bibliotece i wypożyczane uczniom na rok 

na  zasadach  określonych w  szczegółowej procedurze. 

5) Za zniszczenie podręcznika odpowiada rodzic, który niezwłocznie po stwierdzeniu 

uszkodzenia pokrywa cenę zakupu egzemplarza. 

6) Szczegółowe zasady wypożyczania podręczników określa procedura z dnia 12 czerwca 

2015 roku. 

§ 23. (uchylony) 
 
§ 24. 

1.  Stanowisko pedagoga tworzy się w celu organizowania i prowadzenia różnych form 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

2.  Zadania pedagoga: 
1) w zakresie profilaktyki: 

a) rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w czasie 
realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego; 

b) podejmuje działania profilaktyczne wynikające z programu wychowawczego szkoły; 
c) udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami 

sprawiającymi trudności wychowawcze; 
d) planuje i koordynuje zadania realizowane przez szkołę na rzecz uczniów w zakresie 

wyboru kierunku dalszego kształcenia – prowadzi doradztwo edukacyjno – 
zawodowe,  

e) prowadzi badania i działania diagnostyczne dotyczące poszczególnych uczniów,  
w tym diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 
psychofizyczne, a także wspiera mocne strony uczniów,  

f) minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania 
oraz realizuje różne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej w środowisku 
szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów, 

g) prowadzi terapię indywidualną i grupową.  
2) w zakresie opieki indywidualnej: 

a) rozpoznaje i zaspakaja indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów 
oraz ich możliwości psychofizyczne wynikające w szczególności z przyczyn 
wymienionych w § 4 ust., 

b) udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom w zakresie: 
- eliminowania napięć psychicznych powstających na tle niepowodzeń szkolnych; 
- rozwiązywania trudności powstających na tle nieporozumień rodzinnych  

w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych; 
c) przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego uczniów; 
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d) podejmuje działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 

e) wnioskuje o kierowanie spraw uczniów do odpowiednich sądów dla nieletnich i 
instytucji wspomagających; 

f) wnioskuje o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki 
całkowitej; 

g) rozpoznaje zainteresowanie i uzdolnienie uczniów, w tym uczniów szczególnie 
uzdolnionych oraz planuje wsparcie związane z rozwojem zainteresowań  
i uzdolnień uczniów.  

3) w zakresie współpracy z nauczycielami i rodzicami: 
a) wspiera nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

ucznia, 
b) organizuje i koordynuje prace zespołów powołanych przez dyrektora dla uczniów 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 
c) udziela nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, 

wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych 
potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, 
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; 

d) wspiera rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 
e) podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych; 
f) prowadzi psychoedukację rodziców i nauczycieli. 

4)  w zakresie pomocy materialnej: 
a) podejmuje działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom 

opuszczonym i osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, uczniom z rodzin 
wielodzietnym, mających szczególne trudności materialne, uczniom kalekim, 
przewlekle chorym; 

b) dba o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin o szczególnie trudnych warunkach 
materialnych.  

3. W celu realizacji zadań pedagog : 
1) zapewnia w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim 

uczniów, jak i ich rodziców lub opiekunów; 
2) współdziała z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, z organizacjami i instytucjami 

zainteresowanymi problemami opieki i wychowania, analizuje wykonanie zaleceń 
zawartych w orzeczeniach i opiniach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej; 

3) składa okresową informację radzie pedagogicznej na temat trudności wychowawczych 
występujących wśród uczniów; 

4) prowadzi psychoedukację rodziców; 
4. Pedagog szkolny prowadzi następującą dokumentację: 

1) roczny plan pracy, będący integralną częścią planu rozwoju szkoły; 
2) dziennik pedagoga; 
3) teczki indywidualne uczniów, zawierające dokumentację prowadzonych badań  

i czynności uzupełniające; 
4)  zespołu wychowawczego; 
5) dokumentację przedegzaminacyjną uczniów z dostosowaniami wymagań 

egzaminacyjnych; 
5. Pedagog szkolny: 

1) przechowuje dokumentację zespołu, o którym mowa w § 24 ust. 2 pkt. 3; 
2) współpracuje na bieżąco z organami szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, 

opiekunami prawnymi, pielęgniarką szkolną, Radą Rodziców i instytucjami 
pozaszkolnymi w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo – 
wychowawczych; 

3) wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora, a wynikające ze specyfiki pracy 
w szkole. 
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§ 24.a 
1.  Nauczyciele oraz specjaliści w szkole prowadzą: 

1) obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu 

rozpoznawanie u uczniów: 

a) trudności w uczeniu się; 

b) szczególnych uzdolnień; 

2) doradztwo edukacyjno-zawodowe. 

2. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno - pedagogiczną 

nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi takiej pomocy w trakcie 

bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy i pedagoga. 

3. Pedagog planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz w porozumieniu 

z dyrektorem szkoły wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane. 

4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest 

zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia      

z uczniem. 

5. Osobą koordynującą pracę zespołu jest pedagog. 

6.  Do zadań zespołu należy: 

1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

2) określenie zalecanych form pomocy, okresu ich udzielania oraz wymiaru godzin, 

w którym poszczególne formy będą realizowane; 

3) opracowanie indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego (IPET) dla 

ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

7. Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

opracowują dla uczniów grupowe programy pracy na poszczególnych zajęciach 

organizowanych w ramach tej pomocy. 

8.  Pedagog informuje rodziców (opiekunów) o potrzebie objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną  pisemnie na druku przygotowanym przez szkołę. 

 
§ 24.b 

1. Pedagog szkolny i nauczyciele prowadzą działania mające na celu doradztwo 

edukacyjno zawodowe.  

2. Do zadań doradcy zawodowego należy: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na 

informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia               

i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych                             

i zawodowych; 

3) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania 

kariery i podjęcia roli zawodowej; 

4) koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez szkołę; 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań  

w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego. 
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3. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole dyrektor wyznacza nauczyciela 
planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – 
zawodowego. 

 
§ 24.c (uchyla się) 

 
§ 25. 

1. Szkoła posiada zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o systemie oświaty odpowiednie   
pomieszczenia do prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, ponadto: 
1) świetlicę i stołówkę szkolną, 
2) bibliotekę z czytelnią, 
3) gabinet pedagoga szkolnego, 
4) gabinet pielęgniarki, 
5) sklepik, 
6) szatnie, 
7) archiwum oraz pomieszczenia administracyjno – gospodarcze, 
8) salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarnym. 

 
Rozdział V 
Nauczyciele i inni pracownicy 
 
§ 26. 

1.  W szkole zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. Nauczyciel 
jest funkcjonariuszem publicznym. 

2.  Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają 
odrębne przepisy. 

3.  Nauczyciel kontraktowy, mianowany i dyplomowany przed nawiązaniem stosunku pracy 
jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego. 
 

§ 27. 
1.  Zakres zadań oraz uprawnień i odpowiedzialności nauczycieli. 
2.  Zadania: 

1) rzetelne realizowanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę: 
a) na terenie szkoły:  

- nauczyciel pełni dyżur zgodnie z regulaminem, 
- nauczyciel nie opuszcza sali lekcyjnej, (nie pozostawia młodzieży bez opieki) za 

wyjątkiem sytuacji związanych z wypadkiem uczniowskim lub złym 
samopoczuciem (w powyższych przypadkach nauczyciel przekazuje opiekę nad 
klasą nauczycielowi z najbliższej sali lekcyjnej); 

b) poza terenem szkoły, w tym: 
- na wycieczce szkolnej – organizowanej zgodnie z procedurą organizacji 

wycieczek i wyjść poza teren szkoły, zasady bezpieczeństwa określa regulamin, 
który przygotowuje i przedstawia dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia 
i uczniom osoba organizująca wyjazd (uczniowie zapoznani są z regulaminem 
wycieczki na zebraniu przed wyjazdem, a powyższy fakt potwierdzają 
podpisem) 

- wyjście poza szkołę – zorganizowane zgodnie z procedurą organizacji wycieczek 
i wyjść poza teren szkoły, nauczyciel organizujący wyjście zgłasza ten fakt 
dyrektorowi lub wicedyrektorowi szkoły; odnotowuje go w dzienniku 
lekcyjnym,  po złożeniu i zatwierdzeniu karty wyjścia oraz przeprowadzeniu 
z uczniami pogadanki o zachowaniu bezpieczeństwa: w drodze,  w środkach 
komunikacji (powyższy fakt odnotowuje w dokumentacji szkolnej). 

2) rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz 
podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, 
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3) realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz programu 
wychowawczego w stopniu optymalnym do celów szkoły ustalonych w programach 
i planie pracy gimnazjum; 

4) bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe ocenianie oraz traktowanie wszystkich uczniów  
i przestrzeganie szkolnego systemu oceniania osiągnięć edukacyjnych i zachowania 
uczniów, 

5) systematyczne współpracowanie z wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym oraz 
rodzicami (opiekunami) uczniów, 

6) prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, wpisywanie na 
bieżąco w dzienniku elektronicznym tematu zajęć, co jest równoznaczne 
z potwierdzeniem przez nauczyciela prowadzenia tych zajęć , ocen cząstkowych zgodnie 
z ustalonymi wagami, uwag i informacji o uczniu, jak również zajęć edukacyjnych 
i pozalekcyjnych;  

7) wzbogacanie własnego warsztatu pracy dydaktyczno – wychowawczego oraz 
wnioskowanie o wzbogacenie lub modernizację izby lekcyjnej i jej wyposażenia do 
dyrektora szkoły, 

8) przekazywanie rodzicom informacji w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki 
poprzez: 

a) prowadzenie rozmów indywidualnych w czasie dyżurów nauczycielskich; 
b) organizowanie stałych spotkań informacyjnych dla rodziców; 
c)    przekazywanie informacji za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

9) dziennik elektroniczny wymaga: 

a) zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dziennik elektroniczny; 

b) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed dostępem osób 

nieuprawnionych; 

   c) zabezpieczenie danych stanowiących dziennik elektroniczny przed zniszczeniem,   

uszkodzeniem lub utratą, rejestrowania historii zmian i ich autorów. 

 10) W  terminie 10 dni od dnia zakończenia roku szkolnego, dane stanowiące dziennik 

elektroniczny zapisuje się na informatycznym nośniku danych, według stanu odpowiednio na 

dzień zakończenia roku szkolnego w sposób zapewniających możliwość: 

a) sprawdzenia integralności danych stanowiących dziennik elektroniczny przez  zastosowanie 

podpisu elektronicznego; 

b) weryfikacji podpisu elektronicznego lub danych identyfikujących; 

c) odczytywanie danych stanowiących dziennik elektroniczny w okresie przewidzianym dla 

przechowywania dzienników. 

11) informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie 
programu nauczania, 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) 

oceny klasyfikacyjnej obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 
d) warunkach realizacji uczniowskiego projektu edukacyjnego 

12) udzielanie pomocy uczniom w zapobieganiu, rozpoznawaniu oraz eliminowaniu 
niepowodzeń szkolnych, 

13) ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnienia (w sytuacji zagrożenia 
młodzieży przestępczością i demoralizacją postępowanie nauczyciela określają 
procedury, które należy bezwzględnie stosować) 

14) wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego 
uczniów, ich zdolności i zainteresowań, 

15) dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego i uczestniczenie w różnych formach 
doskonalenia zawodowego organizowanych w gimnazjum i przez instytucje 
wspomagające gimnazjum, 
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16) udzielanie uczniom konsultacji indywidualnej i zbiorowej oraz pomocy  
w przygotowaniu się do konkursów przedmiotowych i egzaminów, 

17) uczestniczenie w pracy zespołu ustalającego zestaw programów nauczania dla danego 
oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb, 

18) punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć lekcyjnych, 
19) zapoznawanie z nowościami pedagogicznymi, 
20) zapoznawanie się i realizowanie na bieżąco zarządzeń dyrekcji gimnazjum, 
21) systematyczne realizowanie zadań ujętych w planie pracy gimnazjum oraz sumienne 

realizowanie zadań dodatkowych zleconych przez dyrekcję gimnazjum, w tym pełnienie 
funkcji opiekuna praktyki studenckiej i opiekuna stażu, 

22) sumienne pełnienie dyżurów zgodnie z ich regulaminem i harmonogramem, 
23) kształcenie i wychowanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla 
każdego człowieka, 

24) dbanie o kształtowanie postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, 
pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, 

25) uczestniczenie w przeprowadzeniu egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum.  
26) w ramach czasu pracy wynikającego z art.42 ust.1 ustawy o systemie oświaty oraz 

ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować: 
a) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio 

z uczniem na jego rzecz, 
b) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem do zajęć, samokształceniem 

i doskonaleniem zawodowym, 
c) inne zajęcia i czynności wynikające z a zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia 

opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,    
d) uczniowski projekt edukacyjny. 

3.  Uprawnienia nauczycieli: 
1) decyduje o doborze metod, form organizacyjnych, programów, podręczników oraz 

środków dydaktycznych w prowadzeniu zajęć edukacyjnych, 
2) zagospodarowuje izbę klasową według własnego pomysłu, współdziałając z uczniami 

i dyrekcją, 
3) ocenia wiedzę i umiejętności swoich uczniów w formie bieżącej, semestralnej i rocznej, 
4) współdecyduje o ocenie zachowania uczniów, 
5) wnioskuje w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla uczniów, 
6) ma prawo ubiegać się o wyższy stopień awansu zawodowego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 
7) ma prawo przedstawić własne opinie i wnioski dotyczące organizacji pracy szkoły  

i procesu dydaktyczno – wychowawczego, 
8) w przypadku nagannego, wulgarnego i prowokacyjnego zachowania ucznia w czasie 

zajęć lekcyjnych i przerw, oddziałującego negatywnie na pozostałych uczniów 
nauczyciel przekazuje sprawę pedagogowi lub dyrektorowi szkoły. 

4.  Nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu 
nauczyciela lub obowiązkom wynikającym z art.6 ustawy Karta Nauczyciela. Nauczyciel 
odpowiada również: 
1) służbowo przed dyrektorem szkoły za: 

a) wyniki dydaktyczno-wychowawcze nauczanego przedmiotu w klasach i zespołach 
stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działał, 

b) stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu 
przydzielonych, 

2) służbowo przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie za: 
a) tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów  na 

zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych, 
b) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego 

lub na wypadek pożaru, 
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c) zniszczenie, kradzież lub stratę elementów majątku i wyposażenia gimnazjum 
przydzielonych mu przez kierownictwo gimnazjum, a wynikające z nieporządku, 
braku nadzoru i zabezpieczenia. 

5.  Postępowanie nauczycieli po zaistnieniu wypadku uczniowskiego. 
1) Jeśli zdarzy się wypadek uczniowski na zajęciach w obiekcie szkolnym lub w czasie 

przerwy – każdy nauczyciel, który jest jego świadkiem natychmiast wykonuje 
następujące czynności: 
a) doprowadza poszkodowanego do gabinetu pielęgniarki szkolnej lub sekretarza 

szkoły zawiadamiając przedstawiciela dyrekcji gimnazjum, 
b) jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą prosi o nadzór nad uczniami 

nauczyciela uczącego w najbliższej sali; dyrekcja gimnazjum może skierować na 
chwilowe zastępstwo  nauczyciela świetlicy lub biblioteki, 

c) jeśli wypadek zdarzyłby się po godzinach lekcyjnych, nauczyciel sam decyduje 
o postępowaniu, wezwaniu pogotowia ratunkowego oraz zawiadamia dyrekcję 
gimnazjum i rodziców ucznia, 

d) jeśli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub 
urządzeń miejsca wypadku należy pozostawić je nienaruszone w celu dokonania 
oględzin lub szkicu, 

e) jeśli wypadek zdarzyłby się w czasie wycieczki – wszystkie stosowne decyzje 
podejmuje kierownik wycieczki i za nie odpowiada, 

f) jeśli wypadek zdarzyłby się w czasie wyjścia czy wyjazdu do instytucji  
i placówek prowadzących działalność o charakterze kulturalnym oraz na imprezy 
rekreacyjno – sportowe, wszystkie stosowne decyzje podejmują opiekunowie 
uczniów i za nie odpowiadają, 

g) wszystkie wypadki nauczyciele będący ich świadkami zobowiązani są zgłaszać na 
bieżąco do sekretariatu szkoły w celu wpisania go do szkolnego rejestru wypadków 
dzieci. 

6.  Zadania nauczycieli w przypadku pożaru i akcji ewakuacyjnej. 
1) Osoba dorosła, która dostrzeże zarzewie ognia lub zostanie zawiadomiona o tym przez 

dzieci, natychmiast wykonuje następujące czynności: 
a) jeśli w pomieszczeniu są uczniowie, natychmiast nakazuje im opuścić 

pomieszczenie lub miejsce pożaru i po drodze zaalarmować dyrekcję gimnazjum lub 
innych nauczycieli, a jeśli nie ma nikogo w pomieszczeniu – alarmuje inne osoby z 
prośbą o zawiadomienie kierownictwa gimnazjum o źródle ognia, 

b) stara się ugasić zarzewie ognia dostępnymi środkami; w żadnym przypadku nie 
wolno otwierać okien, aby nie podsycić płomienia, 

2) W tym samym czasie zaalarmowany przedstawiciel dyrekcji gimnazjum przejmuje 
kierowanie dalszą akcją ratowniczą, wykonując następujące czynności; 
a) ocenia zagrożenie dla życia i zdrowia osób będących w szkole i zarządza ewakuację 

osób z budynków szkoły oraz alarmuje straż pożarną (tel. 998), 
b) jeśli pożar wydarzył się po godzinach lekcyjnych – wszelkie czynności i decyzje 

podejmuje nauczyciel będący na terenie gimnazjum lub pracownik obsługi, który po 
zaalarmowaniu straży pożarnej zawiadamia natychmiast przedstawiciela dyrekcji 
gimnazjum. 

3) Sygnałem alarmowym do rozpoczęcia akcji ewakuacyjnej są trzy krótkie dzwonki;  
w przypadku awarii elektryczności – sygnałem jest okrzyk osób dorosłych z użyciem 
dzwonka ręcznego na wszystkich kondygnacjach. 

4) Przebieg akcji ewakuacyjnej: 
a) po usłyszeniu sygnału alarmowego akcji ewakuacyjnej każdy nauczyciel lub opiekun 

pracujący w tym momencie z uczniami zabiera dziennik lekcyjny i natychmiast 
wyprowadza uczniów z pomieszczenia na korytarz i nakazuje im posuwać się 
zgodnie ze znakami drogi ewakuacyjnej w rzędzie lub w dwóch rzędach oraz 
trzymać się za ręce, a sam nauczyciel (opiekun) idzie na czele rzędu, trzymając 
pierwsze dziecko za rękę; trzymanie się dzieci za rękę jest bardzo ważne 
w przypadku zadymienia dróg ewakuacji, 
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b) drogami ewakuacyjnymi uczniowie pod nadzorem nauczyciela (opiekuna) 
poruszają się szybko i sprawnie, nie biegając i nie tamując ruchu, według ustalonej 
kolejności opuszczania budynku gimnazjum, 

c) jako ostatnia opuszcza budynek osoba, która zarządziła ewakuację szkoły, po 
upewnieniu się, że wszyscy opuścili gmach, 

d) po wyprowadzeniu uczniów z budynku gimnazjum nauczyciel (opiekun) oczekuje 
dalszych rozporządzeń. 
 

§ 28. 
1.  Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą klasowy zespół nauczycielski, 

którego zadaniem jest: 
1) współpraca w zakresie planowania, realizacji oraz skuteczności dydaktyczno – 

wychowawczej w danej klasie, 
2) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie 

w miarę potrzeb, 
3) wnioskowanie o kierowanie ucznia do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, 
4) omawianie opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i ustalenie sposobu realizacji 

zaleceń, 
5) opiniowanie ocen zachowania ucznia proponowanych przez wychowawcę klasy, 
6) analizowanie wyników klasyfikowania promowania. 
7) omawianie problemów wychowawczych na wspólnych posiedzeniach zwołanych na 

wniosek wychowawcy klasy: 
a) podjęte ustalenia zostają odnotowane w teczce wychowawcy klasy; 
b) o decyzjach zespołu wychowawca informuje ucznia i jego rodziców lub opiekunów 

w czasie indywidualnej rozmowy; 
c) jeżeli zastosowane środki zaradcze okażą się nieskuteczne, na wniosek 

wychowawcy zwołuje się posiedzenie zespołu wychowawczego; 
d) zespół nauczycielski ma prawo wnioskować do dyrektora o udzielenie uczniowi 

upomnienia; 
e) pisemny wniosek przedstawia dyrektorowi wychowawca klasy; 
f) o podjętej decyzji dyrektor informuje wychowawcę. 

2. Zespół wychowawczy tworzą wicedyrektor, pedagog, wychowawca klasy oraz inne 
zainteresowane osoby. 
1) w szczególnych przypadkach zespół wychowawczy zwołuje się bez wcześniejszego 

posiedzenia zespołu nauczycielskiego, 
2) pedagog szkolny sporządza protokół posiedzenia zespołu wychowawczego i informuje 

o jego wynikach zainteresowane strony, 
3) członkowie zespołu wychowawczego mają prawo wnioskować do dyrektora 

o udzielenie uczniowi nagany wobec społeczności szkolnej 
a) wniosek ten znajduje się w protokole posiedzenia zespołu wychowawczego; 
b) dyrektor po zapoznaniu się ze sprawą podejmuje stosowną decyzję i zapisuje ją pod 

protokołem w ciągu 7 dni od posiedzenia. 
 
§ 29. 

1.  Nauczyciel danego zajęcia edukacyjnego lub nauczyciele grupy zajęć edukacyjnych 
pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe. 

2.  Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora 
gimnazjum na wniosek zespołu. 

3.  W gimnazjum działa zespół: 
1) matematyczno – przyrodniczy, 
2) humanistyczny, 
3) kultury fizycznej i sportu, 
4) języka angielskiego. 
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4.  Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 
1) współpracę nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, 

korelowania treści nauczania pokrewnych zajęć edukacyjnych, 
2) organizowanie doradztwa metodycznego dla nauczycieli (lekcje koleżeńskie, otwarte, 

diagnozujące), 
3) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych oraz w uzupełnianiu ich 

wyposażenia, 
4) wspólne opiniowanie przygotowanych w gimnazjum autorskich, innowacyjnych 

programów i nauczania. 
5) omawianie i analizowanie wyników egzaminu zewnętrznego, egzaminu próbnego 

i diagnoz w ramach pracy zespołu przedmiotowego: humanistycznego, matematyczno -
przyrodniczego i językowego. 

 
§ 30. 

1.  Zakres zadań i odpowiedzialności wychowawcy klasowego: 
1) diagnozuje warunki życia i nauki swoich wychowanków, 
2) programuje i organizuje proces wychowania w zespole,  
3) opracowuje i realizuje plan pracy wychowawczej, 
4) ustala formę i tematykę zajęć na godzinę do dyspozycji wychowawcy, uwzględniając 

program wychowawczy szkoły i sugestie uczniów, 
5) utrzymuje systematyczny kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji działań 

wychowawczych, 
6) współpracuje z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną 

w Grudziądzu, 
7) śledzi postępy w nauce swoich wychowanków, 
8) dba o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia, powiadamia rodziców 

o nieusprawiedliwionych nieobecnościach, 
9) kształtuje właściwe relacje pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji 

i poszanowaniu godności, 
10) utrzymuje stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępów w nauce  

i zachowania się ucznia oraz włącza ich do rozwiązywania problemów wychowawczych, 
11) systematycznie zapoznaje rodziców i uczniów ze wewnątrzszkolnym systemem 

oceniania oraz innymi dokumentami i zarządzeniami, 
12) prowadzi zebrania z rodzicami, 
13) ustala ocenę z zachowania ucznia po zasięgnięciu opinii nauczycieli i pracowników 

szkoły, 
14) informuje uczniów oraz ich rodziców na początku każdego roku szkolnego o: 

- warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 
- warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 
2. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno – 

wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne). 
3.   Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej 

ze strony Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grudziądzu i pedagoga szkolnego. 
 
Rozdział VI 
Uczniowie gimnazjum 
 
§ 31. (uchylony) 

 
§ 32 

1.  Każdy uczeń, jako członek społeczności szkolnej, bez względu na wiek i funkcję, ma 
prawo do: 
1) znajomości swoich praw; 
2) dochodzenia swoich praw; 



STATUT GIMNAZJUM NR 4 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w GRUDZIĄDZU 
 
 

 

 
- 23 - 

3) nauki; 
4) wypoczynku i czasu wolnego, uczestnictwa w zabawach i życiu kulturalnym; 
5) równego traktowania wobec prawa; 
6) ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem oraz wszelkimi formami 

przemocy fizycznej lub psychicznej; 
7) swobodnego  wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach jego dotyczących; 
8) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osób trzecich; 
9) dostępu do informacji z różnych źródeł; 
10) swobodnego wyboru organizacji szkolnej i pozaszkolnej oraz zajęć pozalekcyjnych 

i pozaszkolnych; fakt uczestnictwa nie może jednak kolidować z wypełnianiem 
obowiązków szkolnych; 

11) zapoznania się z programem nauczania, z wymaganiami edukacyjnymi, kryteriami ocen 
z przedmiotów i zachowania; 

12) jawnej i systematycznej oceny postępów  w nauce i zachowaniu; 
13) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 
14) redagowania i wydawania gazety szkolnej; 
15) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu 
z dyrektorem; 

16) bycia członkiem Samorządu Uczniowskiego, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły; 
17) czynnego i biernego udziału wyborach do samorządu klasowego i szkolnego; 
18) dochodzenia swoich praw przy pomocy reprezentantów Samorządu Uczniowskiego; 
19) uchwalania regulaminu określającego zasady wybierania i działania organów 

Samorządu Uczniowskiego; 
20) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego 

rozwoju; 
21) korzystania z form pomocy materialnej takiej jak: stypendium socjalne, stypendium za 

wyniki w nauce, zasiłek losowy, korzystania z posiłków w stołówce szkolnej zgodnie 
z wewnętrznym regulaminem przyznawania i ustalania uczniom pomocy materialnej; 

22) dostosowania treści i metod do jego możliwości; 
23) korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej;  
24) zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć 

rewalidacyjnych w przypadku ucznia niepełnosprawnego; 
25) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 

2. Uczeń bądź jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do złożenia skargi w przypadku 
naruszania jego praw w formie pisemnej do opiekuna Samorządu Uczniowskiego, który 
staje się tym samym mediatorem i pilotuje rozstrzygniecie sprawy. 
1) W celu rozpatrzenia skargi opiekun Samorządu Uczniowskiego powołuje komisję 

w składzie: pedagog szkoły, wychowawca klasy, rzecznik praw (ucznia o ile został 
wybrany), przedstawiciel rodziców, uczniów i dyrekcji szkoły. 

2) Komisja rozpatruje skargę w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia. 
3) Z prac komisji sporządza się protokół, który przechowuje się w dokumentacji SU do 

końca danego roku szkolnego (31.08.). 
4) Z treścią powyższego dokumentu komisja zapoznaje ucznia  wnoszącego skargę oraz 

osobę, której skarga dotyczy. 
5) Po wykorzystaniu trybu wewnątrzszkolnego, w przypadku szczególnie rażącego 

i notorycznego łamania prawa, rodzice ucznia wnoszącego skargę mogą odwołać się do 
organu prowadzącego bądź nadzorującego szkołę. 

3.  Każdy członek społeczności uczniowskiej, bez względu na wiek i funkcję ma 
uprawnienia do: 
1) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych i przebywania na świeżym powietrzu 

pod nadzorem nauczycieli, jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne; 
2) odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii-na ten okres nie zadaje się pisemnych 

prac domowych; 
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3)  reprezentowania szkoły w konkursach  przeglądach i zawodach jak również do własnej 
decyzji w sprawie uczestnictwa w tych formach;  

4) do zaliczenia obecności na zajęciach szkolnych w przypadku reprezentowania szkoły na 
konkursach, imprezach i zawodach oraz do zwolnienia z ustnego i pisemnego 
sprawdzania wiadomości i umiejętności nazajutrz po powrocie; w rubryce frekwencji 
wpisuje się „z” – zawody lub „k” konkurs), 

5) dwukrotnego w ciągu roku nieprzygotowana się do lekcji - w przypadku jednej godziny 
zajęć edukacyjnych w tygodniu uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowana 
(uczniowie zgłaszają ten fakt na początku lekcji, nieprzygotowani obejmuje także 
zadania domowe); uprawnienie to nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów i jest 
zawieszone w styczniu i w czerwcu danego roku szkolnego; 

6) do korzystania z zasad loterii numerowej (każdego dnia przed godziną 800 wyznaczeni 
przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego uczestniczą w losowaniu numeru); uczeń 
zapisany w dzienniku pod wylosowanym numerem jest zwolniony w danym dniu 
z odpowiedzi ustnej oraz z tzw. kartkówki (nie może otrzymać w tym dniu oceny 
niedostatecznej); uprawnienie jest zawieszone w styczniu i czerwcu; 

7) pisania w ciągu dnia jednej pracy klasowej (obejmującej zakres materiału powyżej 
trzech ostatnich lekcji), a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzech (prace zapowiedziane 
są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i zapisane w dzienniku lekcyjnym 
ołówkiem);  

8) poprawy stopnia z pracy klasowej na warunkach określonych przez nauczycieli 
w przedmiotowym systemie oceniania; 

9) wglądu na lekcji do ocenionej i sprawdzonej przez nauczyciela pracy pisemnej w ciągu 
dwóch tygodni od jej napisania (w przypadku języka polskiego trzech tygodni); 

10) uzasadnienia przez nauczyciela ustalonej oceny cząstkowej, śródrocznej, 
końcoworocznej; 

11) posiadania telefonu komórkowego pod warunkiem bezwzględnego pozostawienia go 
w szafce w szatni szkolnej na czas trwania lekcji i przerw; 

12) usprawiedliwienia dwóch dni nieobecności w przypadku przygotowania się ucznia do 
konkursu przedmiotowego stopnia wojewódzkiego; 

13) usprawiedliwienia jednego dnia nieobecności w przypadku przygotowania się do 
konkursu przedmiotowego stopnia rejonowego. 

4.  Każdy uczeń, jako członek społeczności szkolnej, bez względu na wiek i funkcję, ma 
obowiązek: 
1) udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym: realizacji projektu edukacyjnego, 

przygotowania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie. 
2) punktualnego przychodzenia na zajęcia szkolne. 
3) pozostawienia przed rozpoczęciem zajęć telefonu komórkowego, okrycia wierzchniego 

i dokonania zmiany obuwia w wyznaczonej szatni (zamiana obuwia obowiązuje 
w okresie od 1 października do 30 kwietnia); 

4) bezwzględnego przebywania na terenie szkoły podczas zajęć lekcyjnych, 
pozalekcyjnych i przerw.  

5) usprawiedliwiania w terminie i formie określonej w procedurze nieobecności na 
zajęciach edukacyjnych. 

6) dbania o schludny wygląd na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych adekwatny do 
miejsca pracy i nauki, zgodny z uznanymi normami społecznymi i niegenerujący 
konfliktów związanych z subkulturami, w tym: 
a) noszenia stroju codziennego: 

- spódnica, tunika, sukienka i krótkie spodnie u dziewcząt powinny zakrywać 
¾ uda, 

- noszenie legginsów i obcisłych spodni  możliwe jest tylko w zestawie 
z tuniką, swetrem, spódnicą lub krótkimi spodniami zakrywającymi ¾ uda, 

- krótkie spodnie u chłopców powinny minimalnie sięgać kolan, 
- strój powinien zakrywać ramiona, brzuch , dekolt i plecy, 
- bielizna powinna być zakryta i niewidoczna, 
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- niedopuszczalnym obuwiem letnim są klapki plażowe, 
- niedopuszczalne jest eksponowanie form ozdabiania ciała takich jak tatuaże, 

piercing itp., 
- bluzy i koszule nie mogą mieć wulgarnych, wzbudzających negatywne 

emocje napisów i rysunków, 
- strój powinien być czysty i w niekrzykliwej tonacji  
- na terenie szkoły nie wolno zakładać  na głowy kapturów i czapek, 
- inny strój jest dopuszczalny tylko w sytuacjach specjalnych, za zgodą 

dyrektora szkoły; 
b) noszenia stroju galowego z zachowaniem kolorów: biel, czerń, granat w dniach 

egzaminów, uroczystości szkolnych i świąt;  
c) noszenia zadbanej, schludnej i skromnej fryzury (długie włosy winny być 

związane); 
d) zakazu malowania paznokci i robienia makijażu oraz noszenia jakiejkolwiek 

biżuterii; 
e) noszenia na lekcje wychowania fizycznego obuwia i stroju sportowego wymaganego 

przez nauczyciela przedmiotu.  
7) dbania o mienie szkoły, ład i porządek. W przypadku umyślnego zniszczenia rodzice 

(prawni opiekunowie dziecka) ponoszą koszty naprawy bądź kupna. 
8) godnego zachowania się w miejscach publicznych, dbanie o kulturę słowa i dobre imię 

szkoły. 
9) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów i koleżanek oraz 

wszystkich pracowników szkoły. 
10) dbania o bezpieczeństwo, zdrowie własne i kolegów, wystrzegania się nałogów 

(papierosy, alkohol, narkotyki i inne środki odurzające). 
11) całkowitego zakazu używania telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły (poza szatnią) oraz filmowania jakichkolwiek scen 
w obiekcie bez zgody dyrektora szkoły. 

12) podporządkowania się zaleceniom dyrektora, nauczycieli i pracowników szkoły. 
13) przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły. 

5.  Nagrody: 
1) Uczeń, grupa uczniów, zespół klasowy może być nagrodzony za: 

a) bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu, 
b) wzorową, godną naśladowania postawę, 
c) szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i innych, 
d) aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i środowiska. 

2) Uczniowie mogą otrzymać nagrody w następujących formach:  
a) pochwała wychowawcy klasy, 
b) pochwała przez radiowęzeł, 
c) nagroda rzeczowa, 
d) nagroda finansowa, 
e) list pochwalny dla ucznia lub rodzica, 
f) wpis do kroniki szkoły i na świadectwie, 

3) Uczeń kończy gimnazjum z najwyższą „pochwałą”, jeżeli  w wyniku klasyfikacji 
końcoworocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią co najmniej 5,0 oraz wzorowe 
zachowanie. Wyróżniony uczeń na akademii kończącej rok szkolny w obecności 
rodziców otrzymuje nagrodę książkową z listem gratulacyjnym. 

4) Uczeń może otrzymać stypendium naukowe (nagroda pieniężna) zgodnie 
z regulaminem przyznawania i ustalania pomocy materialnej. 

5) Laureaci i finaliści etapu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych otrzymują na 
zakończenie roku szkolnego nagrodę książkową oraz odpowiednią adnotację na 
świadectwie szkolnym.  

6) Uczniowie otrzymują również nagrody za aktywny udział w różnych konkursach, 
zawodach organizowanych przez szkołę, a ujętych w harmonogramie imprez. 
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7) Nagrody i wyróżnienia różnego rodzaju przyznane przez szkołę uzależnione są od 
możliwości finansowych szkoły, Rady Rodziców. 

8) Fakt uzyskania przez ucznia (uczniów) odpowiedniej nagrody odnotowuje się 
w dokumentacji klasy lub szkoły oraz informuje się rodziców podczas klasowych 
i szkolnych uroczystości lub zebrań 

6.  Kary: 
1) Za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły uczeń może zostać ukarany w następujący sposób: 

a) upomnienie wychowawcy wobec klasy,  
b) nagana wychowawcy wobec klasy, 
c) upomnienie dyrektora, 
d) nagana dyrektora wobec społeczności uczniowskiej, 
e) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, 
f) przeniesienie do równoległej klasy tej szkoły; 
g) zakaz udziału uczniów palących papierosy w dyskotece szkolnej (powyższa 

informacja jest przekazywana całej społeczności uczniowskiej przez radiowęzeł 
szkolny), 

h) przeniesienie (na wniosek dyrektora) przez kuratora oświaty do innej szkoły. 
2) Uwzględniając obowiązujący punktowy system oceniania  zachowania uczeń może 

zostać ukarany za: 
a) uzyskanie w ciągu jednego miesiąca 100 pkt. ujemnych - upomnienie wychowawcy 

klasy, 
b) wykorzystanie banku 100 pkt. i uzyskanie zera pkt. – nagana wychowawcy klasy 

i zakaz udziału w najbliższej dyskotece szkolnej. 
            3) Niezależnie od obowiązującego punktowego systemu oceniania zachowania uczeń może  
                  zostać ukarany za:  

a) nieusprawiedliwione godziny 
- od 16 do 30 godzin – upomnienie wychowawcy klasy, 
- powyżej 30 godzin – nagana wychowawcy klasy i zakaz udziału w najbliższej 

dyskotece szkolnej, 
b) palenie papierosów 

- po drugiej uwadze tego typu – upomnienie wychowawcy klasy, 
- po trzeciej uwadze tego typu – nagana wychowawcy klasy, 

c) wyjątkowo rażące łamanie zasad współżycia społecznego - nagana wychowawcy 
klasy, 

d) notoryczne i długofalowe sprawianie problemów wychowawczych na wniosek 
zespołu wychowawczego – przeniesienie do klasy równoległej, a ucznia spoza 
obwodu do szkoły, w obwodzie której zamieszkuje, 

e) używanie telefonu komórkowego na terenie szkoły (poza szatnią) i innych urządzeń 
elektronicznych z naruszeniem godności  osobistej innych lub w sposób rażąco 
dezorganizujący tok lekcji – zabraniem w/w urządzeń przez nauczyciela                       
( urządzenie wyłączone deponuje się w sekretariacie szkoły, informuje się o tym 
fakcie rodzica lub prawnego opiekuna, który powinien urządzenie osobiście  
odebrać), w przypadku, gdy uczeń odmówi oddania telefonu lub innego urządzenia 
elektronicznego dyrektor szkoły niezwłocznie wzywa rodziców (prawnych 
opiekunów) ucznia do szkoły, 

f) przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu – do szkoły wezwana zostaje 
policja i rodzice, następna tego typu uwaga skutkuje przekazaniem sprawy do 
Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym, 

g) rozprowadzanie, posiadanie, bądź podejrzenie posiadania narkotyków  
- uczeń zostaje odizolowany od grupy z jednoczesnym zabezpieczeniem jego 

mienia do czasu przybycia policji, 
- informacja o powyższym fakcie przekazana jest niezwłocznie rodzicom lub 

prawnym opiekunom, 
2) Zastosowanie wobec ucznia wszelkiego rodzaju kar musi być odnotowane w dzienniku 

lekcyjnym, a rodzice muszą być poinformowani o karze w formie pisemnej, na druku 
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przygotowanym przez szkołę (informacja zwrotna -  zostaje przechowana 
w dokumentacji wychowawcy do końca roku szkolnego). 

3) Karę może wymierzyć uczniowi wychowawca, rada pedagogiczna, dyrektor szkoły, 
4) Stopniowanie kar nie obowiązuje w przypadkach szczególnie poważnych wykroczeń 

i nagminnego naruszania Statutu Szkoły. 
5) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się w terminie dwóch 

dni  od daty nałożenia kary do dyrektora szkoły. 
6) Dyrektor szkoły powołuje niezależną komisję w składzie: wicedyrektor szkoły, pedagog 

i wychowawca, która: 
a) w terminie dwóch dni skargę rozpatruje i przedstawia swoje stanowisko 

dyrektorowi na piśmie, 
7) Dyrektor szkoły po uwzględnieniu stanowiska komisji podejmuje decyzję o anulowaniu, 

zawieszeniu lub utrzymaniu kary i pisemnie w ciągu siedmiu dni informuje 
zainteresowanych o podjętej decyzji. 

8) Od decyzji dyrektora rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się do organu 
prowadzącego szkołę w terminie siedmiu dni. 

9) Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą 
ucznia.  

10) Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor może przenieść kształcenie ucznia 
z jednej szkoły do innej tego samego typu, po powiadomieniu Kujawsko – Pomorskiego 
Kuratora Oświaty, za następujące przewinienia:         

a) umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu kolegi, 
b) wejścia w kolizję z prawem (np. kradzież, posiadanie narkotyków, rozbój) 
c) demoralizacje innych uczniów, 
d) permanentne naruszanie postanowień Statutu. 

 
Rozdział VI a 
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów 
 
§ 32a. Zakres i cele oceniania 
1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ma na celu : 
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

o postępach w tym zakresie; 
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu 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) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 
zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 
wychowawczej. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z §14; 
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w skali: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, 
niedostateczny oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w skali: wzorowe, bardzo 
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dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne; 
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania; 

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

 
§ 32b. Ocenianie zachowania 
1. Ocena zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli 
oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego 
i norm etycznych oraz obowiązków. 
2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania wynika z obowiązującego w szkole 
systemu punktowego i uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 
3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 
4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole; 
7) okazywanie szacunku innym osobom. 

3. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się wg następującej skali: 
1) wzorowe; 
2) bardzo dobre; 
3) dobre; 
4) poprawne; 
5) nieodpowiednie; 
6) naganne. 

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

5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu 
opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia, uwzględniając skalę ocen 
wynikającą z punktacji: 

1) opinia nauczycieli zawarta jest w dzienniku lekcyjnym w rubryce „uwagi o zachowaniu” 
i konsultowana jest w trakcie komisji klasyfikacyjnej; 

2) opinia uczniów oddziału i ocenianego ucznia (w postaci propozycji oceny) jest 
przechowywana w teczce wychowawcy do końca danego roku szkolnego. 

6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 
inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na 
zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, albo indywidualnego 
nauczania lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

7. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej zachowania ucznia, począwszy od klasy pierwszej, 

należy kierować się kryteriami zawartymi w tabeli przedstawiającej skalę punktową. Uczeń 

otrzymuje na początku każdego semestru 100 pkt, czyli dolną granicę oceny zachowania 

„dobre”. 
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1) SKALA OCEN Z PUNKTACJĄ 

 

Ocena z zachowania Punkty 

wzorowe 250 i powyżej 

bardzo dobre 160 - 249 

dobre 100 - 159 

poprawne 60 - 99 

nieodpowiednie 1 – 59 

naganne 0 i mniej 

 
2) Bez względu na ilość punktów dodatnich oceny wzorowej nie może otrzymać uczeń, który 

w semestrze uzyskał 50 punktów ujemnych, oceny bardzo dobrej 80 pkt ujemnych, oceny 
dobrej 120 pkt ujemnych, a poprawnej 150 pkt ujemnych. 

3) Na ocenę wzorową i bardzo dobrą uczeń musi wykazać się różnorodną aktywnością. 
4) Uczeń, który uzyskał w ciągu jednego miesiąca 100 pkt. ujemnych otrzymuje upomnienie 

wychowawcy klasy; uczeń, który wykorzystał bank 100 pkt. i ma 0 pkt. otrzymuje naganę 
wychowawcy klasy i nie może brać udziału w najbliższej dyskotece szkolnej.  

5) Uczeń, który otrzymał naganę dyrektora szkoły, bez względu na ilość zdobytych punktów 
dodatnich może uzyskać najwyżej ocenę nieodpowiednią. 

6) Ocenę roczną ustala się, dodając do siebie sumy punktów z I i II semestru. Uzyskany wynik 
dzielimy przez 2 i przeliczamy według przyjętej skali punktowej (z uwzględnieniem 
udziału ucznia w realizacji projektu edukacyjnego). 

7) Przy ustalaniu oceny rocznej zachowania ucznia wychowawca uwzględnia indywidualne 
możliwości ucznia, dysfunkcje rozwojowe oraz jego sytuację rodzinną i może wystawić 
ocenę wyższą niż ta, która wynika ze skali ocen z punktacją. 

8) Uzyskane lub utracone przez ucznia punkty muszą być odnotowywane na bieżąco, wpis do 
dziennika ma charakter opisowo – punktowy (np. Ucieczka z lekcji -5 pkt.). Uczeń ma  
prawo znać treść wpisu i liczbę przyznawanych punktów. Wychowawcy dokonują bilansu 
punktów do 5 dnia każdego miesiąca. 

 
9) PUNKTY DODATNIE PRZYZNAWANE ZA POZYTYWNE ZACHOWANIE UCZNIA 

 
Lp. Kryteria oceny Osoby oceniające Liczba pkt. Częstotliwość 

I Udział w konkursach przedmiotowych, 
artystycznych lub zawodach organizowanych 
przez szkołę: 
1) Konkurs szkolny:  

a) udział 
b) I, II, III miejsce 
 

2) Udział w etapie międzyszkolnym. 
 

3) Udział w etapie rejonowym/powiatowym. 
 

4) Udział w etapie wojewódzkim. 
 

5) Udział w etapie ogólnopolskim. 
 

6) Udział w życiu kulturalnym organizowanym 
przez szkołę w czasie wolnym od zajęć 
lekcyjnych– kino, teatr, muzeum. 
 

7) Udział w imprezach turystyczno-
krajoznawczych: 
a) rajdzie pieszym 

 
 
 
 

org. konkursu 
 
 

org. konkursu 
 

org. konkursu 
 

org. konkursu 
 

org. konkursu 
 

nauczyciel 
 
 
 
 
 

opiekun 

 
 
 
 

5 pkt 
15 pkt 

 
30 pkt 

 
50 pkt 

 
100 pkt 

 
200 pkt 

 
10 pkt 

 
 
 
 
 

5 pkt 

 
 
 
 

każdorazowo 
 
 

każdorazowo 
 

każdorazowo 
 

każdorazowo 
 

każdorazowo 
 

każdorazowo 
 
 
 
 
 

każdorazowo 
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b) konkursie okolicznościowym 
c) imprezie na orientację 
d) miejsca w konkursie: I, II, III 

10 pkt 
10 pkt 
25 pkt 

każdorazowo 
każdorazowo 
każdorazowo 

II Działanie na rzecz szkoły, SU i klasy: 
 
1) Aktywne pełnienie funkcji w SU. 

 
2) Aktywne pełnienie funkcji w klasie. 

 
3) Pomoc w organizacji imprez szkolnych. 

 
4) Aktywne działanie na rzecz klasy i szkoły 

(pomoce dydaktyczne, estetyka klasy i szkoły, 
gazetki ścienne, występy artystyczne, pomoc 
w bibliotece, itp.). 
 

5) Stałe, systematyczne udzielanie pomocy 
kolegom w nauce. 
 

6) Za każdą jednorazową pomoc koleżeńską  
     w nauce. 
 
7) Pożądana reakcja na akty przemocy bądź    
      agresji. 
 
8) Systematyczne korzystanie z księgozbioru 

biblioteki szkolnej(7szt.) 
 

9) Brak uwag negatywnych w ciągu miesiąca. 
 

10) 100% frekwencji w miesiącu.  

 
 

opiekun SU 
 

wychowawca 
 

organizator 
 

wychowawca 
nauczyciel 

przedmiotu 
 
 

wychowawca 
 

 
nauczyciel 

przedmiotu 
 

nauczyciel 
dyżurny 

 
nauczyciel 

bibliotekarz 
 

wychowawca 
  

wychowawca   

 
 

20 pkt 
 

15 pkt 
 

10 pkt 
 

10 pkt 
 
 
 
 

30 pkt 
 

 
5 pkt 

 
  

20 pkt 
 
 

20 pkt 
 
 

5 pkt 
 

5 pkt 
 
  

 
 

jednorazowo 
w semestrze 
jednorazowo 
w semestrze  
każdorazowo 

 
każdorazowo 

 
 
 
 

jednorazowo 
w semestrze  

 
 każdorazowo 
 

 
każdorazowo 

 
 

jednorazowo 
w semestrze  

 
co miesiąc 

 
co miesiąc 

III Reprezentowanie szkoły w środowisku 
lokalnym: 
1) Udział w akcjach charytatywnych, 

wolontariacie, itp. 
2) Reprezentowanie szkoły poprzez aktywny 

udział w stowarzyszeniach pozaszkolnych, 
ośrodkach kultury (zaświadczenia). 

 
 

organizator akcji 
na terenie szkoły 

wychowawca 

 
 

20 pkt 
 

30 pkt 

 
 

jednorazowo po 
każdej akcji 

jednorazowo 
w semestrze 

IV Reprezentowanie postaw proekologicznych: 
1) Udział w zbiórce surowców wtórnych -  

5 kg makulatury, 20 puszek, 20 baterii, 0,5kg 
nakrętek, 1 telefon komórkowy, 1 toner 
 

 
 

wychowawca 
 

 
 

5 pkt 
 

 
 

każdorazowo 
 

V Udział w realizacji projektu edukacyjnego opiekun do 100 pkt jednorazowo 

 
 

10) PUNKTY UJEMNE PRZYZNAWANE ZA NIEODPOWIEDNIE ZACHOWANIE UCZNIA 
 

Lp. Kryteria oceny 
Osoby 

oceniające 
Liczba 

pkt. 
Częstotliwość 

1. 
 
 

2. 
 
 

Przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji, np.: rozmowy, 
konsumpcja. 
 
Niewykonywanie poleceń nauczyciela. 
 
 

nauczyciel 
 
 

nauczyciel 
 
 

5 pkt 
 
 

10 pkt 
 
 

każdorazowo 
 
 

każdorazowo 
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3. 
 
 

4. 
 
 
 

5. 
 
 

6. 
 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
 

10. 
 
 

11. 
 

12. 
 
13. 

 
14. 

 
 

15. 
 

16. 
 

17. 
 
 
 
 
 

 
18. 

 
19. 

 
20. 

 
21. 

 
22. 

 
23. 

 
24. 

 
25. 

 
 

 

Wniesienie i korzystanie z telefonu komórkowego                      
i innych urządzeń elektronicznych na holu szkoły 
  
Wniesienie i korzystanie z telefonu komórkowego                       
i innych urządzeń elektronicznych na zajęciach lekcyjnych i 
pozalekcyjnych 
 
Niekulturalne zachowanie wobec nauczyciela i innych 
pracowników szkoły. Ignorowanie nauczyciela poza szkołą. 
 
Użycie wulgarnego słownictwa w obecności lub                         
w stosunku do nauczyciela. 
 
Prześladowanie koleżanki lub kolegi. 
 
Wulgarne słownictwo, gesty, piosenki, okrzyki, itp. 
 
Cyberprzemoc. 
 
Zaczepki fizyczne, prowokowanie, szantażowanie 
i zastraszanie. 
 
Bójka. 
 
Niewywiązywanie się z dobrowolnie podjętych działań. 
 
Każdorazowe nieusprawiedliwione spóźnienie na lekcje. 
 
Niszczenie mienia kolegów i innych osób, działanie na szkodę 
innych. 
 
Niszczenie sprzętów, mebli szkolnych i terenów zielonych. 
 
Zaśmiecanie otoczenia, plucie. 
 
Niewykonanie zobowiązania np. nieprzestrzeganie 
regulaminu biblioteki szkolnej, brak zeszytu 
przedmiotowego, podręczników, lektury, dzienniczka, 
legitymacji, stroju galowego, brak przyborów szkolnych, brak 
podpisu pod oceną czy informacją, nieusprawiedliwiony brak 
uzupełnionych notatek i zadań domowych po nieobecności. 
 
Brak obuwia zmiennego. 
 
Niewłaściwy strój szkolny. 
 
Niezgodne ze statutem: fryzura, makijaż i biżuteria. 
 
Niewypełnienie obowiązku dyżurnego. 
 
Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia. 
 
Wyłudzanie pieniędzy od kolegów. 
 
Kradzież. 
 
Palenie, posiadanie papierosów lub e-papierosów lub 
towarzyszenie osobie palącej: 

a) palenie, posiadanie papierosów lub e-papierosów, 
b) towarzyszenie osobie palącej  

nauczyciel 
 
 

nauczyciel 
 
 
 

nauczyciel 
 
  

nauczyciel 
 
 

nauczyciel 
 

nauczyciel 
 

nauczyciel 
 

nauczyciel 
 
 

nauczyciel 
 

nauczyciel 
 

nauczyciel 
 

nauczyciel 
 
 

nauczyciel 
 

nauczyciel 
 

nauczyciel 
 
 
 
 
 

 
nauczyciel 

 
nauczyciel 

 
nauczyciel 

 
nauczyciel 

 
wychowawca 

 
nauczyciel 

 
nauczyciel 

 
 
 

nauczyciel 
nauczyciel 

50 pkt 
 
 

100 pkt 
 
 
 

 20 pkt 
 
  

50 pkt 
 
 

30 pkt 
 

20 pkt 
 

30 pkt 
 

30 pkt 
 
 

40 pkt 
 

10 pkt 
 

3 pkt 
 

20 pkt 
 
 

30 pkt 
 

 10 pkt 
 

5 pkt 
 
 
 
 
 

 
10 pkt 

 
5 pkt 

 
5 pkt 

 
5 pkt 

 
5 pkt 

 
30 pkt 

 
50 pkt 

 
 
 

30 pkt 
10 pkt 

każdorazowo 
 
 

każdorazowo 
 
 
 

każdorazowo 
 
 

każdorazowo 
 
  

każdorazowo 
 

każdorazowo 
 

każdorazowo 
 

każdorazowo 
 
 

każdorazowo 
 

każdorazowo 
 

każdorazowo 
 

każdorazowo 
 
 

każdorazowo 
 

każdorazowo 
 

każdorazowo 
 
 
 
 
 

 
każdorazowo 

 
każdorazowo 

 
każdorazowo 

 
każdorazowo 

 
za każdą lekcję 
(1x w miesiącu) 

każdorazowo 
 

każdorazowo 
 
 
 

każdorazowo 
każdorazowo 
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26. 
 
 
 

27. 
 

28. 
 
 

29. 
 

30. 
 
 

31. 
 
 

32. 
 
 

33. 
 
 

34. 
 
 
 
 

35. 
 
 

36. 
 
 

37. 
 

38. 

Picie, posiadanie alkoholu lub towarzyszenie osobie pijącej. 
a) picie, posiadanie alkoholu, 
b) towarzyszenie osobie pijącej 

 
Używanie różnych środków odurzających. 
 
Namawianie innych do niewłaściwych działań (narkomania, 
kradzieże, pobicia). 
 
Rozprowadzanie narkotyków. 
 
Rozpowszechnianie treści pornograficznych na terenie 
szkoły i w Internecie. 
 
Oszukiwanie nauczycieli i innych pracowników szkoły, 
fałszowanie dokumentów, podrabianie podpisów. 
 
Ściąganie na sprawdzianach i pracach klasowych, 
przedstawianie cudzych prac jak własne. 
 
Nieprzestrzeganie ustalonych zasad w czasie przerwy i po 
dzwonku na lekcje. 
 
Opuszczanie terenu szkoły w czasie trwania zajęć i przerw 
międzylekcyjnych. 
 
Stwarzanie zagrożenia dla innych uczniów podczas zajęć 
lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz podczas przerw 
międzylekcyjnych (substancje, petardy, noże, zapalniczki, 
zapałki, itp.). 
 
Używanie na terenie szkoły materiałów pirotechnicznych i 
substancji niebezpiecznych 
 
Działanie w nieformalnych grupach (sekty, gangi, bandy). 
 
Udział w realizacji projektu edukacyjnego (brak 
zaangażowania, niedotrzymywanie terminów, uchylanie się 
od realizacji podjętych zobowiązań, uchylanie się od 
obowiązku uczestnictwa w projekcie) 

 
nauczyciel 
nauczyciel 

 
nauczyciel 

 
nauczyciel 

 
 

nauczyciel 
 

nauczyciel 
 
 

nauczyciel 
 
 

nauczyciel 
 
 

nauczyciel 
dyżurujący 

 
nauczyciel 

 
 
 

nauczyciel 
 
 
 

nauczyciel 
 
 

nauczyciel 
 

opiekun 

 
50 pkt 
10 pkt 

 
100 pkt 

 
30 pkt 

 
 

100 pkt 
 

50 pkt 
 
 

50 pkt 
 
 

15 pkt 
 
 

5 pkt 
 
 

10 pkt 
 
 
 

20 pkt 
 
 
 

50 pkt 
 
 

50 pkt 
 

do  
50 pkt. 

 
każdorazowo 
każdorazowo 

 
każdorazowo 

 
każdorazowo 

 
 

każdorazowo 
 

każdorazowo 
 
 

każdorazowo 
 
 

każdorazowo 
 
 

każdorazowo 
 
 

każdorazowo 
 
 
 

każdorazowo 
 
 
 

każdorazowo 
 
 

każdorazowo 
 

jednorazowo 
 
 

 
8. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie 
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone 
nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno– 
wychowawczych. 

9. Przy rozpatrywaniu zastrzeżeń dyrektor szkoły bierze pod uwagę w szczególności: 
1) terminy i sposób przekazywania informacji o ocenie zachowania rodzicom (prawnym 
     opiekunom) ucznia; 
2) sposób ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej przez wychowawcę; 
3) zgodność ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania z wymaganiami zawartymi   

w statucie szkoły; 
4) kontakty rodziców (prawnych opiekunów) ucznia ze szkołą potwierdzone   

w dokumentacji wychowawcy klasy. 
10. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor szkoły 
powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania 
zwykłą powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze 
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głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
przewodniczącego komisji. Ustalenie oceny następuje nie później niż w terminie 5 dni od dnia 
zgłoszenia zastrzeżeń. 
1) W skład komisji wchodzą: 
 dyrektor szkoły, albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły- jako 

przewodniczący komisji; 
 wychowawca oddziału; 
 wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym 
 oddziale; 
 pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 
 psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 
 przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 
 przedstawiciel rady rodziców. 

2) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od  
ustalonej wcześniej i jest ostateczna. 

3) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
 imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
 termin posiedzenia komisji; 
 wynik głosowania; 
 ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

4) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
 
§ 32c. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 
wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej oraz wymagań 
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania. 

2. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 
1) bieżące 
2) klasyfikacyjne 

a) śródroczne i roczne 
b) końcowe 

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Nauczyciel uzasadnia 
ustaloną ocenę poprzez: 

1) komentarz ustny 
2) opis oceny zamieszczony w dzienniku elektronicznym 
3) komentarz pisemny pod pracą klasową 

4. Ustala się oceny w stopniach według następującej skali: 
1) stopień celujący – 6 
2) stopień bardzo dobry -5 
3) stopień dobry – 4 
4) stopień dostateczny- 3 
5) stopień dopuszczający – 2 
6) stopień niedostateczny -1 

Stopnie od 6 do 2 to oceny pozytywne , a 1 to ocena negatywna. 
5. Wprowadza się następujące techniki kontroli osiągnięć i zestaw ogólnoszkolnych narzędzi 

oceniania: 
1) Osiągnięcia ucznia ocenia się poprzez kontrolę ustną i pisemną: 

a) kontrola ustna sprawdza takie umiejętności jak: 
- umiejętność wypowiedzi ustnej, 
- stopień rozumienia czytanego tekstu, 
- analizowania materiałów źródłowych, 
- planowanie, prowadzenie obserwacji oraz doświadczeń, przedstawianie wyników 
w postaci słownej i graficznej (omawianie tabel, wykresów, rysunków i schematów); 
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b) kontrola pisemna to: 
- sprawdziany, testy, prace klasowe, kartkówki, prace domowe, zadania problemowe. 

6. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji. 
1) rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo zapoznać się z nimi w czasie: 

a) ustalonych dyżurów nauczycieli, 
b) zebrań z rodzicami, 
c) rozmów indywidualnych z nauczycielem przedmiotu; 

2) na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione 
pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania jest udostępniana 
uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom); 

7. Wprowadza się następujące progi procentowe przy punktowym ocenianiu prac pisemnych : 
1) prace klasowe i egzaminy poprawkowe : 

 
STOPIEŃ PROCENT 
celujący 95-100 
bardzo dobry 90-94 
dobry 75-89 
dostateczny 50-74 
dopuszczające 30-49 
niedostateczny 0-29 

 
2) sprawdziany i kartkówki (np. z trzech ostatnich lekcji, znajomości lektur, znajomości 

słownictwa, rozumienia tekstu źródłowego) : 
 

STOPIEŃ PROCENT 
bardzo dobry 95-100 
dobry 75-94 
dostateczny 51-74 
dopuszczające 40-50 
niedostateczny 0-39 

 
3) dla uczniów z zaleceniami PPP o konieczności obniżania wymagań ustala się próg 

procentowy na ocenę dopuszczającą na 20%. 
8. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych                 

i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych                             
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 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 edukacyjno-
terapeutycznym; 

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, na podstawie opinii; 

a) przez specyficzne trudności w uczeniu się należy rozumieć trudności w uczeniu się  
odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności                 
w przyswajaniu treści nauczania i wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania 
percepcyjno – motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami 
neurologicznymi; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w punktach 1 – 3, który 
objęty jest pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole, na podstawie 
rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
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indywidualnych 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. 

9. Częstotliwość oceniania zależna jest od specyfiki przedmiotu i formy oceny. 
10. Oceniany jest każdy uczeń, a w szczególności jego wiadomości, umiejętności, sprawności 

posługiwanie się językiem przedmiotu, współpraca w grupie, jego wytwory (dzieła). 
11. Zakres i termin pisemnych sprawdzianów, wiadomości i umiejętności ustala się 

następująco: 
1) krótkie 15-minutowe sprawdziany tzw. kartkówki obejmujące zakres materiału                   

z 3 ostatnich zajęć lub pracy domowej nie muszą być zapowiedziane; 
2) sprawdziany (prace klasowe), testy, wypracowania na dany temat, przeprowadzone po 

dziale programowym, cyklu tematycznym (tzw. kontrola sumująca) muszą być 
zapowiedziane i wpisane w dzienniku elektronicznym przynajmniej z tygodniowym 
wyprzedzeniem i są obowiązkowe; 

3) wszelkiego rodzaju pisemne prace muszą być sprawdzone, ocenione i omówione na 
zajęciach w terminie 14-dniowym, a w przypadku prac klasowych i wypracowań z języka 
polskiego czas ten może być przedłużony do 3 tygodni; 

4) w ciągu jednego dnia może odbyć się jeden sprawdzian pisemny obejmujący zakres 
materiału powyżej 3 ostatnich zajęć, a w ciągu tygodnia nie więcej niż 3; 

5) jeżeli sprawdziany lub prace klasowe wcześniej zapowiedziane nie zostały przeprowadzone 
w wyznaczonym terminie z powodu choroby nauczyciela lub z powodu innych okoliczności 
- nauczyciel przedmiotu może przeprowadzić sprawdzian lub pracę klasową na następnej 
lekcji bez względu na ilość sprawdzianów i prac klasowych w tym dniu i całym tygodniu; 

6) uczeń, który nie pisał sprawdzianu o którym mowa w pkt. 2) ma obowiązek napisania go     
w ciągu 2 tygodni w terminie uzgodnionym z nauczycielem; 

7) poprawa stopnia z pracy klasowej, sprawdzianu sumującego przeprowadzona jest na 
wniosek ucznia i może się odbyć w czasie 2 tygodni od daty oddania sprawdzianu, pracy 
klasowej przez nauczyciela. 

 
§ 32d. Klasyfikacja śródroczna i roczna 
1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen 
klasyfikacyjnych. 

2. Ocenę klasyfikacyjną ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia obowiązkowe lub 
dodatkowe z uwzględnieniem średniej ważonej. 

3. Ustala się następujący tryb wystawiania ocen bieżących oraz klasyfikacyjnych ocen 
śródrocznych: 

1) podstawą do wystawienia oceny śródrocznej jest średnia ważona uzyskanych ocen 
cząstkowych; 

2) podstawą obliczenia średniej ważonej są wszystkie otrzymane oceny (w przypadku prac 
poprawianych obie oceny); 

3) ustala się następujące wagi ocen cząstkowych: 
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WAGA 
OCENY 

PRZEDMIOT OCENY 

 
3 -5 

 

prace klasowe i sprawdziany sumujące 
zaangażowanie 
 i postępy na lekcjach wychowania fizycznego  

 
2 - 4 

 
kartkówki, prace kontrolne 

 
1 – 3 

 

odpowiedzi, zadania domowe i dodatkowe, praca na 
lekcji, projekty, prace wytwórcze, wiadomości, 
umiejętności, przygotowanie do zajęć,  

 
4) przyjmuje się, że w przypadku poprawiania oceny, ocena z poprawy ma taka samą wagę jak 

ocena poprawiana; 
5) jeżeli uczeń nie przystępuje do obowiązkowej pracy pisemnej w uzgodnionym terminie 

otrzymuje z tej pracy ocenę niedostateczną; 
6) ustala się następujące zależności oceny śródrocznej od średniej ważonej:    
 
 

NAZWA OCENY OCENA ŚREDNIA WAŻONA 

celujący 6 5,50  do 6,00 

bardzo dobry 5 4,50 do 5,49 

dobry 4 3,50 do 4,49 

dostateczny 3 2,50 do 3,40 

dopuszczający 2 1,50 do 2,49 

niedostateczny 1 1,00 do 1,49 

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

i zajęć artystycznych - należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze 
względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane 
kwalifikacje lub zrealizowanie danych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie 
edukacyjnym. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o których mowa w ust. 7 , uniemożliwia 
ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

9. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 
poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca 
danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboka dysleksja rozwojową, z afazja,          
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki 
drugiego języka obcego. 
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10. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 9, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może 
nastąpić na podstawie tego orzeczenia. w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka 
obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
„zwolniony” albo „zwolniona”. 

11. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 
utrudni mu kontynuowanie nauki w kolejnym semestrze lub w klasie programowo wyższej, 
szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków ( zajęcia wyrównawcze, indywidualizacja 
nauczania). 

12. Klasyfikacja roczna i śródroczna uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia 
wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu 
edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane 
z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

13. 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. 

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

15. Roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 
prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem średniej 
ważonej, przy czym ocenę śródroczną należy dodać do ocen cząstkowych z II semestru 
z najwyższą wagą. 

16. Roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 
prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna 
z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej 
ani na ukończenie szkoły, ale wliczana jest do średniej ocen. 

17. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie maja wpływu na ocenę klasyfikacyjną 
zachowania. 

18. Od ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć 
zastrzeżenia, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych 
zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 

19. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 32e ust.1 i § 32g. 

20. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny 
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 32e ust.10. 

21. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku 
klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 
zachowania. 

22. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 20 nie otrzymuje promocji i powtarza 
klasę. 

23. Uczeń kończy gimnazjum: 
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne       

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz 
roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 
zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od 
oceny niedostatecznej. 

2) jeżeli przystąpił do egzaminu gimnazjalnego (zasady zwalniania ucznia z egzaminu regulują 
odrębne przepisy).  

24. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa 
w ust. 9, uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 
zachowania. 
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25. Uczeń kończy gimnazjum z najwyższą „pochwałą”, jeżeli w wyniku klasyfikacji, o której mowa 
w ust. 9. uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii albo etyki 
średnią  co najmniej 5,0 oraz wzorowe zachowanie. Wyróżniony uczeń na akademii kończącej 
rok szkolny, w obecności rodziców, otrzymuje nagrodę książkową z listem gratulacyjnym. 

26. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, 
o której mowa w ust. 21, 24, 25 wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych 
zajęć. 

27. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen, o której mowa 
w ust. 21, 24, 25, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych 
zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczba całkowitą, należy ja zaokrąglić do liczby 
całkowitej w górę. 

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

 
§ 32e. Egzamin poprawkowy 
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, 

muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii 
informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma 
przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 
zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 
tygodniu ferii letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie: 
1) dyrektor szkoły lub jego zastępca - jako przewodniczący, 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminator, 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji. 

5. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza 
przewodniczący komisji. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) powinny obejmować zakres 
materiału przewidziany programem nauczania w danej klasie. 

6. Nauczyciel egzaminator może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub 
w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. w takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje 
jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia 
edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład 
komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz uzyskaną ocenę. Do 
protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 
w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym 
przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września. 

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji (nie kończy szkoły) 
i powtarza klasę. 

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

 



STATUT GIMNAZJUM NR 4 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w GRUDZIĄDZU 
 
 

 

 
- 39 - 

11. W przypadku zgłoszenia przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), w terminie do 
5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń dotyczących ustalania 
oceny niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły postępuje wg procedur, o których 
mowa w § 32g. w tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 
§ 32f. Egzamin klasyfikacyjny 
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 

brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 
nieobecności ucznia na  zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego 
na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny. 

3. W przypadku ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności rada 
pedagogiczna decyduje o egzaminie klasyfikacyjnym. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 
1) realizujący  indywidualny tok lub program nauki; 
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą; 
3) egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie 

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

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 
6. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych,  

informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma 
przede wszystkim formę zajęć praktycznych.  

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami(prawnymi 
opiekunami), po rozpatrzeniu wniosku złożonego do dyrektora szkoły. Egzamin klasyfikacyjny 
przeprowadza się nie później niż miesiąc po zakończeniu pierwszego semestru i nie później niż 
w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

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

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2), przeprowadza komisja, 
powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku 
szkolnego poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 
 dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący 

komisji; 
 nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzony ten egzamin.  
10. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2) oraz jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać 
egzamin w ciągu jednego dnia. 

11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice 
(prawni opiekunowie) ucznia. 

12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego 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 klasyfikacyjnego; 
4) imię i nazwisko ucznia; 
5) ustaloną ocene klasyfikacyjną 

Do protokołu dołącza się 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. 
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Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 
dyrektora szkoły. 
13. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych jest ostateczna. 

1) Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna 
z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, 
z zastrzeżeniem § 32e. ust.1. 

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

      

§ 32g. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia 
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły,jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą 
być zgłoszone nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia 
rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

2. W przypadku rozpatrywania zastrzeżeń dyrektor szkoły bierze pod uwagę w szczególności: 
1) terminy i sposób przekazywania informacji o postępach szkolnych rodzicom (prawnym 

opiekunom) ucznia;  
2) respektowanie przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych opinii lub orzeczenia 

poradni psychologiczno – pedagogicznej,  w tym poradni specjalistycznej; 
3) zgodność ustalonej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych z wymaganiami 

zawartymi w szkolnym i przedmiotowym systemie oceniania; 
4) częstotliwość i różnorodność oceniania wynikającą ze specyfiki danych zajęć 

edukacyjnych; 
5) zaangażowanie ucznia w proces uczenia się. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor 
szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności 
ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 
edukacyjnych. 

4. Pytania i zadania sprawdzające na obie części sprawdzianu przygotowuje nauczyciel 
prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a zatwierdza dyrektor szkoły. 

5. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) 
i przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.  

6. W skład komisji wchodzą: 
 dyrektor szkoły, albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły- jako 

przewodniczący komisji; 
 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
 nauczyciel prowadzący te same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

7. Nauczyciel prowadzący dane zajęci edukacyjne może być zwolniony z udziału pracy komisji 
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. w takim 
przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 
edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być 
niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, 
z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może 
być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 32e ust. 1. 

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

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

11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu 
w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 
przez dyrektora szkoły. 

 
§ 32h. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum. 
Szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego reguluje rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych 
warunków……. ( Dz U.z 2015 roku poz.673). 
 
§ 32i. Projekt edukacyjny 

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 
2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu 

rozwiązanie konkretnego, problemu z zastosowaniem różnorodnych metod. 
3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać 
poza treści. 

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieka nauczyciela 
i obejmuje następujące działania: 
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; 

5. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej ustala: 
1) zadania nauczyciela; 
2) czas realizacji projektu; 
3) termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego; 
Inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego zawiera procedura 
z dnia 20.01.2011r. 

6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w statucie szkoły uwzględniają 
udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. 

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

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

9. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach 
uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu. Na świadectwie ukończenia 
gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji 
projektu wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

§ 32j. Informowanie uczniów i rodziców o sposobach osiągnięć edukacyjnych oraz 
zachowaniu 

1. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują informację: 
1) o przewidywanych śródrocznych (rocznych) ocenach niedostatecznych na miesiąc 

przed zakończeniem semestru (rocznych zajęć edukacyjnych). Informację 
przekazuje wychowawca klasy na piśmie (druk opracowany przez szkołę). W razie 
nieobecności ucznia wychowawca decyduje o sposobie przekazania informacji. 
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Potwierdzoną podpisem rodziców (opiekunów prawnych) informację wychowawca 
przechowuje do końca danego roku szkolnego (31.08.). 

2) o pozostałych wystawionych ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych (rocznych) 
z zajęć edukacyjnych i wystawionej ocenie klasyfikacyjnej zachowania - na 3 dni 
robocze przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Informację 
przekazuje wychowawca klasy na piśmie (druk opracowany przez szkołę). w razie 
nieobecności ucznia wychowawca decyduje sposobie przekazania informacji. 
Potwierdzoną podpisem rodziców (opiekunów prawnych) informację wychowawca 
przechowuje do końca danego roku szkolnego (31.08.). 

 
Rozdział VII 
Postanowienia końcowe 
§ 33. 

1.  Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2.  Regulaminy określające działalność organów gimnazjum jak też wynikające z celów i zadań 

nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu, jak również z przepisami 
wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty. 

 
§ 34.  

Gimnazjum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. 
 
§ 35.  

1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2.  Zasady prowadzenia przez gimnazjum gospodarki finansowej i materiałowej określa organ 

prowadzący na mocy odrębnych przepisów. 
 
§ 36. 

1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie gimnazjum jest Rada 
Pedagogiczna. 

2. Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały. 
3. Każda nowelizacja (zmiana) statutu i załączników do niego skutkuje utworzeniem tekstu 

ujednoliconego. 
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Znowelizowany Statut gimnazjum został uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 11 grudnia 

2001 r. po pozytywnym zaopiniowaniu przez Samorząd Uczniowski w dniu 5 grudnia 2001 r. i Radę 

Rodziców w dniu 4 grudnia 2001 r. 

Uwzględnia również aneksy wprowadzone: 

1) Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 18 lutego 2003 roku i z dnia 16 listopada 2004 roku po 

pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców dnia 27 października 2004 roku i Samorządu 

Uczniowskiego dnia 15 listopada 2004 roku. 

2) Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 7 października 2005 roku po pozytywnym zaopiniowaniu 

przez Samorząd Uczniowski w dniu 3 października 2005 roku i Rady Rodziców w dniu 

30 września 2005 roku 

3) Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 8 grudnia 2005 roku po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

Samorząd Uczniowski dnia 25.listopada 2005 roku i Radę Rodziców dnia 8 listopada 2005 r. 

4) Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 6 czerwca 2006 roku po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

Samorząd uczniowski dnia 5 czerwca 2006 roku i Radę Rodziców dnia 18 maja 2006 roku. 

5) Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 7 listopada 2006 roku po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

Samorząd uczniowski dnia 6 listopada 2006 roku i Radę Rodziców dnia 6 listopada 2006 roku. 

6) Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30 maja 2007 roku po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

Radę Rodziców w dniu 24 kwietnia 2007 roku i 15 maja 2007 roku i Samorząd Uczniowski 

13 kwietnia 2007 roku 

7) Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2007r. po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

Radę Rodziców w dniu 27 września 2007 roku i Samorząd Uczniowski 26 września 2007 roku. 

8) Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 15 stycznia 2008 r. po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

Samorząd Uczniowski dnia 9 stycznia 2008 r.  

9) Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 6 listopada 2008 r. po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

Radę Rodziców w dniu 21 października 2008 r. oraz Samorząd Uczniowski dnia 30 października 

2008 r. 

10) Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 23 listopada 2009 roku po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

Radę Rodziców w dniu 19 listopada 2009 roku i Samorząd Uczniowski  dnia 29 października i 12 

listopada 2009 roku. 

11) Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 listopada 2010 roku po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

Radę Rodziców w dniu 25 listopada 2010 roku i Samorząd Uczniowski w dniu 24 listopada 2010 

roku. 

12) Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 22 marca 2011 roku po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

Radę Rodziców w dniu 21 marca 2011 roku i Samorząd Uczniowski w dniu 21 marca 2011 roku. 

13) Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 25 czerwca 2013 roku po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

Radę Rodziców w dniu 21 czerwca 2013 roku i Samorząd Uczniowski w dniu 23 maja 2013 roku. 

14) Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 28 lutego 2014 roku. 

15) Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 24 czerwca 2014 r. po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

Radę Rodziców w dniu 20 maja 2014 roku i Samorząd Uczniowski w dniu 5 czerwca 2014 roku. 

16) Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 2015 roku po pozytywnym zaopiniowaniu przez 
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Radę Rodziców 24 czerwca 2015 roku. 

17) Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 16 lutego 2017r. po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę 

Rodziców w dniu 25 stycznia 2017r. i Samorząd Uczniowski w dniu 24 stycznia 2017r. 

 

Załączniki do Statutu Szkoły: 

a) Program Wychowawczy Szkoły   

b) Program Profilaktyki 

c) Regulamin Rady Pedagogicznej. 

d) Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 

e) Regulamin Rady Rodziców. 


