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Dział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Rozdział 1 

Przepisy definiujące i podstawy prawne 

 

§ 1 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 

z 2001 r., poz. 624 ze zmianami z dnia 31 stycznia 2002 r., z dnia 11 stycznia 2005 r. i z 

dnia 9 lutego 2007 r.). 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 

256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami).  

3. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze 

zmianami.). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

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

z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zmianami z 27 sierpnia 2009 r., 6 października 2010 i 22 lipca 

2011 r.). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 8 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji 

roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 ze zmianami z 6 października 2010 r.).  

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532). 

7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 30 sierpnia 2012 r., poz. 977). 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 

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

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DZ.U. z 2007 r. 

Nr 83, poz. 562 ze zmianami z dnia 31 marca 2009 r., 20 sierpnia 2010 (uchylone). 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie 

warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół 

mistrzostwa sportowego (Dz. U. Nr 126, poz. 1078). 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie 

nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 ze zmianami z dnia 10 maja 2013 r.). 

11. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach 

(Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 ze zmianami). 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w 

sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 
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rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2003 r. Nr 23, poz. 224 ze zmianami z 16 lipca 2009 

r. i 24 sierpnia 2010 r. Dz. U. 156. poz. 1047). 

13. Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw. 

14. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2014r., poz.7) 

15. Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz.357) 

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy w szkołach publicznych. 

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu 

gimnazjalnego i egzaminu maturalnego ( Dz. U. poz. 959). 

18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne 

szkoły i placówki ( Dz. U. z 2002r. Nr 56, poz. 506 ze zm.). 

19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. w 

sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i 

placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. nr 135 poz. 1516 ze zm.). 

 

Rozdział 2 

Nazwa szkoły i inne informacje ogólne 

 

§ 2 

1. Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w 

Siedlcach. 

2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Stanisława Konarskiego 5/7. Siedzibą szkoły jest 

Miasto Siedlce. 

3. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach używana jest nazwa 

"PUBLICZNE GIMNAZJUM Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej". W tekstach 

użytkowych dopuszczalne jest używanie skrótu „PG 1 Siedlce”. 

4. Szkoła używa pieczęci urzędowej i stempla zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Szkoła posiada tablicę z określeniem jej nazwy i adresu. 

6. Szkoła posiada własny hymn, sztandar, logo oraz ceremoniał szkolny. 

 

§ 3 

1. Gimnazjum jest szkołą publiczną o trzyletnim cyklu kształcenia. 

2. Warunkiem podjęcia nauki w gimnazjum jest ukończenie sześcioletniej szkoły 

podstawowej. 

3. Szkoła może tworzyć i organizować oddziały sportowe zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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§ 4 

1. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Siedlce.  

2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura 

w Siedlcach.  

§ 5 

1. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Siedlcach funkcjonuje jako jednostka budżetowa.  

2. Podstawą gospodarki finansowej jednostki jest plan dochodów i wydatków zwany 

planem finansowym. 

 

Rozdział 3 

Cele i zadania szkoły 

 

§ 6 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty, Programu 

Wychowawczego Szkoły oraz Programu Profilaktyki , w szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności, w tym umiejętności kluczowych: 

umiejętność pracy w zespole, umiejętność posługiwania się nowoczesną techniką 

komunikacyjną i informatyczną, umiejętność rozwiązywania problemów w twórczy 

sposób,  umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji,  umiejętność 

komunikowania się w języku obcym,  umiejętność organizowania i oceniania własnej 

pracy niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum, 

2) umożliwia uczniom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia, 

3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu procesu kształcenia 

stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów, 

4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz swoich możliwości,  

5) zapewnia uczniom wszechstronny rozwój osobowy w wymiarze samorządności, 

odpowiedzialności i aktywności, uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka oraz 

stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci,  

6) kształtuje postawy otwarte i wrażliwe wobec świata, 

7) uświadamia życiową użyteczność zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania 

jak i edukacji, 

8) przygotowuje do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie, 

9) przekazuje dziedzictwo kulturowe i kształtuje postawy patriotyczne, 

10) wdraża do bezpiecznego i zdrowego stylu życia, 

11) zapobiega uzależnieniom, agresji, przejawom patologii i niedostosowania 

społecznego. 

12) zaopatruje w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały 

ćwiczeniowe na poszczególnych poziomach edukacyjnych, 

13) za zgodą rodziców może ubezpieczać uczniów od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 

2. Gimnazjum realizuje misję: „Szkoła sprzyja aktywnemu rozwojowi ucznia.” 

 

Rozdział 4 
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Sposoby realizacji zadań gimnazjalnych 

 

§ 7 

1. Gimnazjum realizuje zadania w zakresie działalności dydaktycznej:  

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowego planu nauczania, 

2) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, 

3) realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, które reguluje Dział 

VI, 

4) przeprowadza egzamin gimnazjalny zgodnie z procedurami i instrukcjami Okręgowej 

Komisji Egzaminacyjnej, w terminie wyznaczonym przez CKE, 

5) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia 

ogólnego dla gimnazjów, 

6) opracowuje szkolny zestaw podręczników, 

7) przeprowadza wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli zgodnie z planem na dany rok 

szkolny, 

8) realizuje zadania zespołów nauczycielskich,  

9) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, 

10) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez uczestnictwo w kołach 

przedmiotowych oraz w innowacjach pedagogicznych, realizowanie indywidualnych 

programów nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie,  

11) organizuje zajęcia wspierające uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego 

kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udziela uczniom 

informacji. Szczegółowe zadania szkoły dotyczące doradztwa zawodowego w PG nr 1 

oraz sposoby ich realizacji przedstawione są w Wewnątrzszkolnym Systemie 

Doradztwa Zawodowego, 

12) umożliwia uczniom udział w projekcie edukacyjnym. Szczegółowe zasady realizacji 

projektu edukacyjnego określa Regulamin Realizacji Projektu Edukacyjnego, 

13) integruje szkołę z lokalnym środowiskiem społecznym. Nawiązuje kontakty 

z organizacjami działającymi na rzecz edukacji i instytucjami wspomagającymi 

oświatę: 

a) Instytucje sprawujące nadzór: Urząd Miasta Siedlce, Kuratorium Oświaty  

w Warszawie Delegatura w Siedlcach,  

b) Instytucje wspomagające rozwój i wychowanie: Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna, Samorządowe i Mazowieckie Centrum Doradztwa i Doskonalenia 

Nauczycieli, 

c) Instytucje działające na rzecz dziecka, rodziny i szkoły: Komenda Miejska Policji 

Wydział Prewencji, Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich, Bank 

Żywności, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Straż Miejska ,Poradnia 

Profilaktyczno Rehabilitacyjna dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych 

"POWRÓT Z U", Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży ABEON, Caritas 

Diecezji Siedleckiej, Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji, 

Resocjalizacji im. Kofoeda, 

d) Instytucje kulturalne: Centrum Kultury i Sztuki  Zespół ds. Edukacji Kulturalnej 
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Dzieci i Młodzieży, Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Biblioteka 

Pedagogiczna, 

e) Instytucje oświatowe i naukowe: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (badanie  PISA) Centrum 

Kształcenia Praktycznego, 

f) Kluby i stowarzyszenia sportowe: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, Miejski 

Klub Rugby Siedlce, Miejski Klub Sportowy „Pogoń”,  Miejski Klub Koszykówki, 

Klub Przyjaciół Siatkówki, Siedlecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki, Agencja 

Rozwoju Miasta Siedlce,  

g) Inne instytucje:  Dom Pomocy Społecznej „Dom nad Stawami”, Regionalna 

Dyrekcja Lasów Państwowych Nadleśnictwo Siedlce, Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna,  Zakład Utylizacji Odpadów,  Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji, Muzeum Regionalne, Muzeum Diecezjalne. 

14) Podejmuje współpracę z wyżej wymienionymi instytucjami poprzez: 

a) organizowanie pogadanek ze specjalistami dla rodziców, uczniów i nauczycieli,  

b) wyjścia poza teren szkoły do instytucji współpracującej ze szkołą w celu poznania 

jej specyfiki,  

c) udział we wspólnych projektach/ przedsięwzięciach,  

d) udział w konkursach, warsztatach, zawodach, olimpiadach, akcjach społecznych, 

happeningach, 

e) organizowanie spotkań dla młodzieży ze znanymi osobami, 

f) udział w spektaklach  profilaktycznych oraz warsztatach  zawodoznawczych. 

 

§ 8 

1. Gimnazjum realizuje zadania w zakresie działalności  wychowawczej:  

1) realizuje cele, zadania i treści zawarte w Programie Wychowawczym Szkoły i 

Programie Profilaktyki, które stanowią odrębne dokumenty. 

2) dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z 

nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanego dalej „wychowawcą”, osiągającemu 

dobre wyniki w pracy pedagogicznej i opiekuńczej, 

3) reaguje na niewłaściwe zachowanie i postawy uczniów w szkole i poza nią, 

4) organizuje współpracę z rodzicami uczniów w sprawach kształcenia, wychowania 

dzieci i profilaktyki uwzględniającą prawo rodziców do: 

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole, klasie, 

b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, 

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

zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, 

d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia 

swych dzieci, 

e) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na 

temat pracy szkoły. 
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5) organizuje spotkania stałe z rodzicami co najmniej 2 razy w semestrze i raz w miesiącu 

w ramach Dnia Otwartego, 

6) na bieżąco informuje rodziców o postępach uczniów w nauce, zachowaniu na terenie 

szkoły telefonicznie lub w formie elektronicznej za pomocą dziennika elektronicznego 

Librus, 

7) udostępnia rodzicom dokumenty szkoły, informacje o bieżących wydarzeniach w 

gimnazjum oraz osiągnięcia uczniów na stronie internetowej szkoły, 

8) angażuje rodziców w działania podejmowane na terenie szkoły (projekty, pogadanki, 

imprezy szkolne, spektakle, lekcje otwarte). 

 

§ 9 

1. Gimnazjum realizuje zadania opiekuńcze, odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb 

środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny. 

1) Sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć 

obowiązkowych i pozalekcyjnych oraz poza terenem szkoły i w trakcie wycieczek 

szkolnych: 

a) za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i 

pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia, 

b) za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych odpowiadają 

nauczyciele zgodnie z opracowanym harmonogramem dyżurów, nauczyciele 

pełniący dyżur biorą odpowiedzialność za  bezpieczeństwo uczniów w szkole, 

c) dyżur rozpoczyna się co najmniej 10 minut przed zajęciami dydaktycznymi, równo z 

dzwonkiem rozpoczynającym przerwę i kończy się równo z dzwonkiem kończącym 

przerwę, 

d) za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odbywających się poza terenem szkoły 

odpowiadają: 

 kierownik wycieczki i opiekunowie grupy, 

 na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo-turystycznej w obrębie 

miejscowości, bez korzystania z publicznych środków lokomocji, co najmniej 

jeden opiekun na 30 uczniów,  

 na wycieczce w obrębie tej samej miejscowości z korzystaniem z publicznych 

środków lokomocji, jeden opiekun na 15 uczniów, 

 na wycieczce turystyki kwalifikowanej, jeden opiekun na dziesięciu uczniów,  

a kierownik wycieczki musi posiadać odpowiednie uprawnienia, przy czym 

ubezpieczenie młodzieży i opiekunów uczestniczących w wycieczkach szkolnych 

jest obowiązkowe. 

2) Zabrania się wychodzenia poza teren szkoły w trakcie lekcji oraz w czasie przerw. 

2. Udziela pomocy materialnej uczniom, z powodu różnych uwarunkowań rodzinnych lub 

losowych w następującej formie: 

1) przyznawanie bezpłatnych obiadów decyzją dyrektora, 

2) organizowanie świątecznych paczek żywnościowych z udziałem wolontariatu, 

3) organizowanie bezpłatnej pomocy w nauce, z udziałem wolontariatu, 
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4) bezpłatne udostępnianie podręczników z biblioteki szkolnej, 

5) zapewnienie wszystkim chętnym uczniom możliwości spożywania jednego ciepłego 

posiłku w stołówce szkolnej.   

3. Ściśle respektuje obowiązujące w szkołach ogólne przepisy bhp. 

4. Dba o korzystanie przez uczniów z wyznaczonych sal i sprzętu zgodnie z obowiązującymi 

regulaminami i przepisami bhp oraz p. poż.  

5. Prowadzi monitoring wizyjny za pomocą urządzeń rejestrujących, w celu zapewnienia 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. 

6. Podejmuje działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści w Internecie, które 

mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, poprzez zainstalowanie 

i aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego. 

7. Prowadzi działalność zapobiegawczo-interwencyjną ustaloną w procedurach postępowania 

nauczycieli w sytuacjach kryzysowych. 

 

DZIAŁ II 

ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ 

 

Rozdział 1 

Organy szkoły 

 

§ 10 

1. Organami szkoły są: 

1)  Dyrektor Szkoły, 

2)  Rada Pedagogiczna, 

3)  Rada Rodziców,  

4)  Samorząd Uczniowski. 

 

Rozdział 2 

Dyrektor Szkoły 

 

§ 11 

1. Dyrektor: 

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na 

zewnątrz, 

2) działa zgodnie z Kodeksem Pracy, Kartą Nauczyciela oraz uchwałami Rady Miasta, 

3) opracowuje plan nadzoru pedagogicznego i przedstawia go Radzie Pedagogicznej w 

terminie do 15 września roku szkolnego, którego plan dotyczy, 

4) przedstawia Radzie Pedagogicznej do dnia 31 sierpnia każdego roku wyniki i wnioski 

ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, 

5) formułuje projekt oceny pracy nauczycieli, nad którymi pełni nadzór pedagogiczny, 

6) obserwuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zgodnie z ustalonym 

planem hospitacji, 

7) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości 
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pracy szkoły, 

8) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

9) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

10) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły oraz zwalnia ucznia 

z realizacji niektórych zajęć obowiązkowych ze względu na stan zdrowia, specyficzne 

trudności w uczeniu się i niepełnosprawność, 

11) wspólnie z pedagogiem analizuje sytuację wychowawczą szkoły, 

12) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, 

13) realizuje uchwały Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich 

kompetencji stanowiących, 

14) dopuszcza do użytku Szkolny Zestaw Programów, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej, 

15) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez 

Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także 

organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły, 

16) dba o powierzone mienie, 

17) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego, 

18) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w 

zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenie 

egzaminu klasyfikacyjnego, 

19) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków 

określonych odrębnymi przepisami, 

20) przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec 

uczniów, 

21) rozstrzyga sprawy sporne między organami,  

22) powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje go po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego i Rady Pedagogicznej, 

23) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszom, stowarzyszeniom i innym 

organizacjom, których celem jest działalność wychowawcza, 

24) ustala od roku szkolnego  2015/2016 dla uczniów klas pierwszych, od roku szkolnego 

2016/2017 dla uczniów klas drugich a od roku szkolnego 2017/2018 dla uczniów klas 

trzecich, zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we 

wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej 3 lata szkolne oraz materiały 

ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym na 

podstawie propozycji zespołów nauczycieli, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej i Rady Rodziców, 

25) ustala zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 

przypadku braku porozumienia nauczycieli w zespole oraz wykonuje czynności 

związane z ich zakupem do biblioteki szkolnej, 

26) przekazuje organowi prowadzącemu informacje niezbędne dla ustalenia wysokości 

dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych i 

materiałów ćwiczeniowych w terminie od 15 marca do 15 września. 
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§ 12 

1. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w niej nauczycieli 

i pracowników niebędących nauczycielami. W szczególności dyrektor decyduje 

w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły, 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady 

Rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników szkoły. 

 

§ 13 

1. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje ze wszystkim pozostałymi 

organami szkoły. 

2. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor. 

 

Rozdział 3 

Inne stanowiska kierownicze 

 

§ 14 

1. Wicedyrektor gimnazjum: 

1) współpracuje z dyrektorem gimnazjum w zakresie organizacji badania jakości pracy 

szkoły, 

2) monitoruje i dokonuje ewaluacji Programu Wychowawczego Szkoły i Programu 

Profilaktyki, 

3) monitoruje pracę zespołów problemowych i przedmiotowych. Dokonuje pomiaru 

wyników nauczania w klasach wyznaczonych przez dyrektora szkoły, 

4) obserwuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zgodnie z ustalonym przez 

dyrektora planem hospitacji, 

5) współpracuje z dyrektorem i Radą Pedagogiczną w zakresie przygotowania 

organizacyjnego gimnazjum w danym roku szkolnym, 

6) kontroluje dokumentację nauczycieli i wychowawców klas oraz dokumentację 

opiekunów kół zainteresowań, 

7) zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności, 

8) wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora. 

 

§ 15 

1. Kierownik administracyjny: 

1) kieruje zespołem pracowników administracyjnych i obsługowych, 

2) określa zadania pracowników obsługowych, 

3) wraz z zespołem pracowników, którymi kieruje, zapewnia sprawną obsługę 

kancelaryjno-biurową gimnazjum, 
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4) wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora szkoły.  

 

Rozdział 4 

Rada Pedagogiczna 

 

§ 16 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych 

zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

4. Rada działa zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej. 

5. Rada pedagogiczna podejmuje uchwały lub wyraża opinie w następujących sprawach: 

1) organizacji pracy szkoły i zatwierdzenia planów pracy szkoły, 

2) klasyfikacji, oceniania z przedmiotów i zachowania, 

3) form współpracy z organami uczniowskimi, rodzicami i środowiskiem, 

4) szczególnych, dotyczących indywidualnych uczniów oraz wydarzeń związanych z 

działalnością szkoły, 

5) innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, 

6) ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru w celu doskonalenia pracy szkoły, 

7) organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

8) przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

9) przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego 

oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

10) zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich 

oddziałach danego poziomu przez co najmniej trzy lata oraz materiałów 

ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym. 

6. Rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do 

klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo 

wyższej. 

7. Uchylony.  

 

Rozdział 5 

Rada Rodziców 

 

§ 17 

1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

3. Rada Rodziców działa zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców. 

4. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych 

źródeł, przeznaczane na wspieranie statutowej działalności szkoły. 
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Rozdział 6 

Samorząd Szkolny 

 

§ 18 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez 

ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

5. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.  

6. Samorząd może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami, 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań, 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 

w porozumieniu z dyrektorem, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 

 

Rozdział 7 

Zasady współdziałania organów szkoły 

 

§ 19 

1. Każdy z organów szkoły ma zapewnioną możliwość swobodnego działania 

i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji. 

2. Organy szkoły mają zapewnioną możliwość bieżącej wymiany informacji między sobą 

o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach. 

3. Dyrektor szkoły jako przewodniczący Rady Pedagogicznej może brać udział z głosem 

doradczym w zebraniach Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego; Dyrektor udziela 

informacji dotyczących wydanych przez niego zarządzeń oraz uchwał Rady 

Pedagogicznej. 

4. Dyrektor przedkłada organom sprawy w zakresie ich kompetencji do zatwierdzenia lub do 

zaopiniowania. 

5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele 

Rady Rodziców. 

6. W niektórych etapach posiedzenia Rady Pedagogicznej mogą brać udział przedstawiciele 

Samorządu Uczniowskiego, którzy mają prawo przedstawiać Radzie Pedagogicznej 
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i dyrektorowi wnioski i opinie dotyczące spraw szkoły, a w szczególności dotyczące 

realizacji podstawowych praw uczniów. 

 

§ 20 

Negocjatorem w sprawach spornych pomiędzy nauczycielami, nauczycielami i uczniami, 

nauczycielami i rodzicami jest dyrektor, który kieruje się przepisami prawa oraz zasadą 

partnerstwa i obiektywizmu.  

 

Rozdział 8 

Rzecznik Praw Uczniowskich  

 

§ 21 

1. W szkole ustanawia się Rzecznika Praw Uczniowskich (nauczyciela), zwanego dalej 

Rzecznikiem. 

2. Rzecznik chroni prawa uczniów w szkole, w szczególności bada czy wskutek działania 

lub zaniechania działania organów organizacji i osób obowiązanych do przestrzegania 

i realizacji tych praw nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i sprawiedliwości 

społecznej. 

3. Rzecznika powołuje dyrektor, na wniosek Rady Samorządu Szkolnego po zaopiniowaniu 

przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców. 

4. Rzecznikiem może być nauczyciel, który wyróżnia się wiedzą i doświadczeniem 

zawodowym, działalnością społeczną, cieszy się powszechnym autorytetem ze względu 

na wyraźne walory moralne i wrażliwość społeczną. 

5. Kadencja Rzecznika trwa trzy lata, licząc od dnia powołania. 

6. Ta sama osoba nie może być Rzecznikiem więcej niż przez dwie kolejne kadencje. 

7. Rzecznik jest w swej działalności niezależny od innych organów działających w szkole 

i odpowiada jedynie przed dyrektorem szkoły. 

8. Rzecznik podejmuje czynności, jeśli uzyska informacje wskazujące na naruszenie praw 

uczniów. 

9. Podjęcie czynności przez Rzecznika następuje: 

1) na wniosek ucznia, 

2) na wniosek organów: Rady Samorządu Szkolnego, Rady Samorządu Klasowego, 

Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, organu prowadzącego, 

Kuratora Oświaty, 

3) z własnej inicjatywy. 

10. Wniosek kierowany do Rzecznika powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy oraz 

osoby, której sprawa dotyczy, a także określać przedmiot sprawy. 

11. Rzecznik po zapoznaniu się z każdym skierowanym do niego wnioskiem ma prawo: 

1) zbadać każdą sprawę, 

2) żądać złożenia wyjaśnień: przez organy działające w szkole, przez uczniów szkoły 

oraz przez wszystkie osoby zatrudnione w szkole, 

3) prowadzić postępowanie wyjaśniające. 

12. Po zbadaniu sprawy Rzecznik może: 
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1) wyjaśnić wnioskodawcy, że nie stwierdził naruszenia praw ucznia, 

2) skierować wystąpienie do organu, organizacji lub osoby, w których działalności 

stwierdził naruszenie praw ucznia. 

13. W wystąpieniu Rzecznik formułuje opinie i wnioski co do sposobu załatwienia sprawy, a 

także może żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub zastosowania sankcji 

służbowych. 

14. Organ, organizacja lub osoba, do których zostało skierowane wystąpienie, obowiązane są 

bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni, poinformować Rzecznika 

o podjętych działaniach lub zajętym stanowisku. W wypadku gdy Rzecznik nie podziela 

tego stanowiska, może zwrócić się do jednostki nadrzędnej o podjęcie odpowiednich 

działań. 

15. Rzecznik przedstawia corocznie dyrektorowi sprawozdanie ze swej działalności i uwagi 

o stanie przestrzegania praw uczniów w szkole. 

16. Dyrektor podaje sprawozdanie Rzecznika do publicznej wiadomości na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej.  

 

§ 22 

1. W szkole ustanawia się Rzecznika Praw Uczniowskich (ucznia), zwanego dalej 

Rzecznikiem. 

2. Rzecznik chroni prawa uczniów w szkole.  

3. Rzecznikiem może być uczeń klasy II lub III, który jest wzorem do naśladowania pod 

każdym względem, osiąga dobre wyniki w nauce oraz cieszy się zaufaniem młodzieży i 

Grona Pedagogicznego. 

4. Szczegółowe prawa, obowiązki oraz tryb pracy Rzecznika określa Regulamin Rzecznika 

Praw Uczniowskich. 

 

Dział III 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

 

Rozdział 1 

Planowanie działalności szkoły 

 

§ 23 

Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny.  

 

 

 

 

§ 24 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 

szkolnego. 

2. W czasie dni wolnych od zajęć dydaktycznych, mogą być prowadzone zajęcia 

wychowawczo – opiekuńcze. 
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§ 25 

1. Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią:  

1) Koncepcja Pracy Szkoły, 

2) Program Wychowawczy Szkoły oraz Program Profilaktyki, 

3) Arkusz organizacyjny, 

4) Tygodniowy rozkład zajęć, 

5) Szkolny Zestaw Programów Nauczania, 

6) Szkolny Zestaw Podręczników. 

 

§ 26 

1. Koncepcja Pracy Szkoły i  Program Wychowawczy Szkoły określają założenia pracy 

dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej.  

2.  Program Wychowawczy Szkoły i Program Profilaktyki uchwala Rada Pedagogiczna w 

uzgodnieniu z Radą Rodziców po zasięgnięciu opinii Samorządu Szkolnego.  

 

§ 27 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem 

szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów 

nauczania – do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza 

organ prowadzący szkołę.  

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

szkoły, z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego nauczycieli, łącznie z liczbą 

stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin, w tym kół zainteresowań i innych zajęć 

pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący 

szkołę.  

 

§ 28 

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa 

tygodniowy rozkład zajęć, ustalany przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego 

arkusza organizacji szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.  

 

§ 29 

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1) Szkolny Zestaw Programów Nauczania i Szkolny Zestaw Podręczników, 

2) Program Wychowawczy Szkoły, 

3) Program Profilaktyki. 

2. Program Wychowawczy Szkoły i Program Profilaktyki zawierają cele szczegółowe, 

zadania i sposoby realizacji zadań, na podstawie których tworzy się roczne plany pracy.  

3. Nauczyciel wybiera program nauczania oraz podręcznik spośród programów 

i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. 

4. Nauczyciel może opracować i realizować autorski, innowacyjny i eksperymentalny 

program nauczania. 
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5. Wybrany program nauczania oraz podręcznik nauczyciel przedstawia Radzie 

Pedagogicznej. 

6. Rada Pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów nauczania 

oraz podręczników ustala w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, 

Szkolny Zestaw Programów Nauczania i Szkolny Zestaw Podręczników. 

7. Szkolny Zestaw Podręczników składa się z jednego podręcznika dla danych zajęć 

edukacyjnych, 

8. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów 

edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, które będą obowiązywały w danym  roku 

szkolnym. 

9. Szkolny Zestaw Programów Nauczania i Szkolny Zestaw Podręczników obowiązuje 

przez trzy lata szkolne. 

10. W uzasadnionych przypadkach, Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady 

Rodziców, może dokonać zmian w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania lub 

Szkolnym Zestawie Podręczników, z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić 

w trakcie roku szkolnego. 

 

 

Rozdział 2 

Formy prowadzenia działalności dydaktyczno – wychowawczej 

 

§ 30 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, prowadzone w 

systemie klasowo - lekcyjnym.  

2. Godzina lekcyjna trwa 45 min. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 min., zachowując ogólny 

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

3. Niektóre zajęcia, np. dydaktyczno-wyrównawcze, nauczanie języków obcych, elementów 

informatyki, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone 

poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych,  

a także podczas wycieczek i wyjazdów organizowanych przez szkołę (m.in. „Zielone 

Szkoły”). 

 

 

 

 

§ 31 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w 

jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym 

planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danego oddziału i 

szkoły, dopuszczonych do użytku szkolnego.  

2. Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić do 30.  
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3. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z informatyki, w  oddziałach liczących 

powyżej 24 uczniów. Zajęcia prowadzone są w grupie oddziałowej lub 

międzyoddziałowej a liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk 

komputerowych w pracowni komputerowej. 

4. Zajęcia z języków obcych, w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów, prowadzone są 

w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej. Przy podziale na grupy 

uwzględnia się stopień zaawansowania znajomości języka obcego. 

5. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów podziału na grupy 

na zajęciach, o których mowa w ust. 3 i 4, można dokonywać za zgodą organu 

prowadzącego.  

6. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupie oddziałowej, 

międzyoddziałowej lub międzyklasowej,  liczącej do 26 uczniów.  

 

§ 32 

1. Zajęcia z języków obcych nowożytnych w gimnazjum prowadzone są na następujących 

poziomach: 

1) na poziomie III.0 – dla początkujących, 

2) na poziomie III.1 – na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego. 

 

§ 33 

1. W szkole mogą być tworzone klasy sportowe.  

2. Klasami sportowymi są oddziały, w których prowadzone jest szkolenie sportowe w jednej 

lub kilku dyscyplinach sportu, dla co najmniej 20 uczniów w oddziale. 

3. Klasy sportowe realizują programy szkolenia sportowego równolegle z programem 

kształcenia ogólnego gimnazjum. 

4. W ramach programu szkolenia sportowego szkoła może organizować dla uczniów obozy 

szkoleniowe. 

5. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin wychowania fizycznego w klasie sportowej 

wynosi 10 godzin. 

6. Ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych w klasie sportowej dokonuje 

dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, na podstawie programu 

szkolenia sportowego, z uwzględnieniem etapu szkolenia sportowego, dyscypliny lub 

dziedziny sportu oraz poziomu wyszkolenia sportowego uczniów. 

7. W ramach ustalonego tygodniowego wymiaru godzin realizowane są obowiązkowe 

zajęcia wychowania fizycznego przewidziane w ramowym planie nauczania gimnazjum. 

8. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, specyfiką dyscypliny sportu 

lub zróżnicowanym poziomem sportowym uczniów w czasie zajęć sportowych oddział 

może być podzielony na grupy ćwiczeniowe. 

9. Liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej w klasie sportowej wynosi co najmniej 10. Za 

zgodą organu prowadzącego szkołę liczba uczniów w grupie może być niższa. 

10. W uzasadnionych przypadkach uczniowie klasy sportowej, którzy ze względu na 

kontuzję lub inną czasową niezdolność do uprawiania sportu nie biorą udziału w 

zajęciach sportowych, uczęszczają na pozostałe zajęcia dydaktyczne prowadzone w 

danym oddziale. 
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11. Uczniów niekwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii 

trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinii lekarza, przenosi się od 

nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału działającego na zasadach 

ogólnych. 

12. Zgodę na tworzenie klas sportowych wydaje Prezydent Miasta na wniosek dyrektora 

szkoły (złożony do końca marca). 

13. Wniosek o utworzenie klasy sportowej może być złożony po uzyskaniu: 

1) pozytywnej opinii Rady Rodziców, 

2) zgody nauczycieli prowadzących zajęcia sportowe. 

14. W klasie sportowej zajęcia odbywają się na podstawie własnego programu nauczania. 

15. Program nauczania w klasie sportowej dopuszcza do użytku i włącza do Szkolnego 

Zestawu Programów dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady 

Rodziców. 

 

§  34 

1. W szkole organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii. Na pisemne 

życzenie rodziców (opiekunów prawnych), uczeń może być zwolniony z tych zajęć. 

2. Uczeń, który nie uczestniczy w lekcji religii, przebywa w tym czasie w bibliotece 

szkolnej. 

3. Uczniom, których rodzice wyrażają takie życzenie, szkoła organizuje lekcje etyki. 

4. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być 

powodem dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie. 

 

§ 35 

1. W gimnazjum organizuje się zajęcia „wychowanie do życia w rodzinie”. 

2. Realizacja treści programowych zajęć stanowi spójną całość z pozostałymi działaniami 

wychowawczymi i profilaktycznymi szkoły, a w szczególności: 

1) wspiera wychowawczą rolę rodziny, 

2) promuje integralne ujęcie ludzkiej seksualności,  

3) kształtuje postawy prorodzinne, prozdrowotne i prospołeczne.  

3. Na realizację tych zajęć przeznacza się w szkolnym planie nauczania w każdym roku 

szkolnym – w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w każdej klasie po 14 godzin, 

w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. 

4. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice (prawni 

opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia 

w zajęciach. 

5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

6. W każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć nauczyciel 

prowadzący zajęcia wraz z wychowawcą klasy przeprowadza co najmniej jedno 

spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów niepełnoletnich oraz z uczniami 

pełnoletnimi. Nauczyciel jest zobowiązany przedstawić pełną informację o celach 

i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych oraz środkach 

dydaktycznych. 
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7. Za przeprowadzenie spotkań, o których mowa w ust. 6, odpowiedzialny jest dyrektor 

szkoły. 

 

§ 36 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, 

zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie.  

2. Indywidualnym nauczaniem obejmuje się uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia 

lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. 

3. Dyrektor szkoły dla ucznia, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania, organizuje takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym. 

4. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań, 

poprzez dostosowanie zakresu i tematyki uczenia się do jego indywidualnych możliwości 

i potrzeb, dyrektor szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok 

nauki. 

5. Zasady i tryb udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki określają 

odrębne przepisy. 

 

§ 37 (uchylony) 

 

Rozdział 3 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna 

 

§ 38 

1. Gimnazjum udziela i organizuje pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla uczniów 

uczęszczających do szkoły, ich rodziców oraz nauczycieli. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  

ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia. 

3. Do poradni psychologiczno – pedagogicznej kierujemy uczniów (za zgodą rodziców, 

prawnych opiekunów, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną) z 

trudnościami w nauce bądź problemami emocjonalnymi celem zdiagnozowania i 

udzielenia wsparcia. 

4. Szczegółowe zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

w szkole określają procedury udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej.                                      

 

Rozdział 4 

Biblioteka szkolna 

 

§ 39 

1. W szkole działa biblioteka szkolna zwana dalej biblioteką.  

2. Biblioteka jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, 

zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, 

popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.  

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz 
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rodzice uczniów. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku 

klasowym, nauczyciele i pracownicy na podstawie legitymacji służbowej, rodzice na 

podstawie karty czytelnika dziecka . 

4. Pomieszczenia biblioteki powinny umożliwiać:  

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,  

2) korzystanie ze zbiorów na miejscu i wypożyczania ich,  

3) poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, w tym 

efektywne posługiwanie się technologią informacyjną, 

4) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów.  

5. Szczegółową organizację biblioteki ustala dyrektor szkoły na podstawie odrębnych 

przepisów.  

6. Pracownikami biblioteki są nauczyciele-bibliotekarze, którzy są członkami Rady 

Pedagogicznej.  

7. Do zadań nauczyciela-bibliotekarza należy:  

1) gromadzenie i udostępnianie zbiorów, 

2) poradnictwo w wyborach czytelniczych w celu rozbudzenia i rozwijania 

indywidualnych zainteresowań uczniów, wyrabianie i pogłębiania u uczniów 

nawyków czytania i uczenia się, 

3) współdziałanie z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych  

i rozwijanie kultury czytelniczej uczniów,  

4) informowanie nauczycieli o stanie czytelnictwa uczniów oraz przygotowanie 

sprawozdania z działalności biblioteki (dwa razy w roku),  

5) opieka nad aktywem bibliotecznym,  

6) organizacja imprez czytelniczych i innych rozwijających wrażliwość kulturową  

i społeczną, 

7) ewidencja, selekcja i konserwowanie zbiorów,  

8) prowadzenie lekcji bibliotecznych, 

9) współpraca z innymi bibliotekami w zakresie organizacji imprez czytelniczych  

i wymiany doświadczeń, 

10) gromadzenie, wypożyczanie i udostępnianie uczniom podręczników, materiałów 

edukacyjnych oraz przekazaniem materiałów ćwiczeniowych. 

8. Nauczyciel odpowiada za stan majątkowy i dokumentację biblioteki.  

9. Biblioteka powinna posiadać: 

1) roczny plan pracy biblioteki,  

2) dziennik pracy,  

3) sprawozdania z pracy, 

4) księgi inwentarzowe zbiorów i dowody wpływów, 

5) protokoły skontrum,  

6) protokoły selekcji zbiorów i rejestry ubytków. 

10. Godziny pracy biblioteki oraz szczegółową organizację biblioteki ustala dyrektor.  

11. Prawa i obowiązki czytelników są zawarte w Regulaminie Pracy Biblioteki. 

 

Rozdział 5 

Stołówka 



  

23 

 

 

§ 40 

1. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. 

2. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala 

dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

3. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców ucznia z całości lub części opłat: 

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny; 

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. 

4. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa 

w ust. 3, dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę. 

 

DZIAŁ IV  

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 

Rozdział  I 

Zagadnienia podstawowe 

 

§ 41 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, inżynieryjno- 

technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.  

2. W gimnazjum tworzy się następujące stanowiska pracowników administracji i obsługi: 

1) administracji: 

a) kierownik gospodarczy, 

b) główny księgowy, 

c) sekretarz szkoły,  

d) starszy referent, 

e) intendent, 

f) inspektor BHP. 

2) obsługi: 

a) woźny, 

b) konserwator, 

c) sprzątaczki,  

d) intendent, 

e) kucharki, 

f) pomocy kuchennej, 

g) dozorcy. 

3. Do zadań woźnego należy w szczególności: 

1) otwieranie i zamykanie budynku szkoły, 

2) czuwanie nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu szkolnego, 

3) informowanie o zaistniałych usterkach technicznych  

4) sygnalizowanie czasu rozpoczęcia i zakończenia zajęć lekcyjnych za pomocą 

dzwonka, 

5) czuwanie nad utrzymaniem  czystości i porządku pomieszczeń szkolnych oraz 
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obejścia szkoły, 

6) sprawdzanie zamknięcia szkoły i pomieszczeń szkolnych przed zakończeniem pracy, 

7) doręczanie pism urzędowych wysyłanych przez szkołę. 

4. Do zadań konserwatora należy w szczególności: 

1) czuwanie nad urządzeniami technicznymi w szkole, 

2) dokonywanie systematycznego przeglądu w poszczególnych pomieszczeniach szkoły, 

3) usuwanie bieżących usterek powstałych w budynku szkoły, 

4) zakup narzędzi niezbędnych do prac konserwatorskich. 

5. Do zadań sprzątaczki należy w szczególności: 

1) sprzątanie przydzielonych pomieszczeń szkolnych, 

2) sprawdzanie zamknięcia przydzielonych pomieszczeń szkolnych, 

3) informowanie woźnego o zaistniałych usterkach, 

4) czuwanie nad bezpieczeństwem budynku szkoły i całością sprzętu szkolnego. 

6. Do zadań intendenta należy w szczególności: 

1) pobieranie zaliczek i rozliczanie się z nich na podstawie rachunków, 

2) prowadzenie bieżących raportów żywienia, 

3) sporządzanie wspólnie z kucharką jadłospisów, 

4) nadzorowanie wydawania posiłków. 

7. Do zadań kucharki należy w szczególności: 

1) sporządzanie wspólnie z intendentem jadłospisów, 

2) przygotowywanie i wydawanie posiłków, 

3) sprawdzanie właściwego zabezpieczenia pomieszczeń kuchennych, 

4) utrzymywanie należytej czystości w pomieszczeniach stołówki szkolnej, 

5) kierowanie praca stołówki szkolnej. 

8. Do zadań pomocy kuchennej należy w szczególności: 

1) pomoc kucharce w przygotowaniu posiłków w stołówce szkolnej, 

2) wydawanie posiłków w stołówce szkolnej, 

3) pomoc w dokonywaniu zakupów artykułów żywnościowych i środków czystości, 

4) utrzymywanie w należytej czystości pomieszczeń stołówki szkolnej. 

9. Do zadań dozorcy należy w szczególności: 

1) dbanie o należyty stan mienia szkolnego, 

2) utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach i obejściach szkoły, 

3) troska o zabezpieczenie budynków przed kradzieżą. 

 

 

§ 42 

1. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz zasady ich 

wynagradzania określają odrębne przepisy. 

2. Zakres obowiązków zatrudnionych w szkole pracowników administracji i obsługi 

regulują odrębne przepisy oraz przydziały dokonane przez dyrektora. 

4. Wszystkich pracowników szkoły obowiązują przepisy Kodeksu Pracy i Regulaminu 

Pracy. 

5. Wszyscy pracownicy gimnazjum mają obowiązek dbać o bezpieczeństwo uczniów na 
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terenie szkoły.     

 

Rozdział 2 

Obowiązki i prawa nauczycieli 

 

§ 43 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece uczniów. 

2. Nauczyciel powinien: 

1) realizować obowiązujący w gimnazjum program nauczania i wybrać podręcznik 

spośród dopuszczonych do użytku szkolnego, 

2) prowadzić zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i 

zainteresowania uczniów oraz inne zajęcia i czynności wynikające z zadań 

statutowych szkoły, w wymiarze nieprzekraczającym 40 godzinnego  tygodnia  pracy, 

3) reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące 

zagrożenie ich bezpieczeństwa i udzielać pierwszej pomocy w razie wypadku, 

4) podejmować działania zgodnie z procedurami postępowania nauczycieli w sytuacjach 

kryzysowych, procedurami postępowania w sytuacji wypadku ucznia i konieczności 

udzielenia pierwszej pomocy oraz procedurami ewakuacji, 

5) udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie 

potrzeb uczniów, bezstronnie, obiektywnie i sprawiedliwie oceniać i traktować 

wszystkich uczniów oraz udzielać wskazówek do samodzielnego planowania 

własnego rozwoju poprzez przekazywanie uczniowi informacji o tym, co zrobił 

dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

6) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla 

każdego człowieka, 

7) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i 

światopoglądów, 

8) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego, 

9) systematycznie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, 

10) współpracować z rodzicami oraz dostarczać rodzicom informacje o postępach i 

trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach 

ucznia, 

11) dbać o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny. 

3. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu 

nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w ust. 2. 

 

§ 44 

1.   Nauczyciele mają prawo do: 

1) poszanowania własnej godności ze strony uczniów i innych pracowników szkoły, 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
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2) twórczych zmian w programie nauczania, opracowania oraz realizacji innowacji 

pedagogicznej,  

3) nagród i odznaczeń za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, 

4) zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, 

5) oceny swojej pracy, 

6) zdobywania stopni awansu zawodowego. 

2. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta 

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w    

ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r - Kodeks Karny  ( Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późniejszymi 

zmianami). 

3. Organ prowadzący szkołę  i dyrektor szkoły są zobowiązani z urzędu występować 

w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone. 

4. Nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu 

lub uchybienia przeciwko porządkowi pracy zgodnie z kodeksem pracy. 

 

Rozdział 3 

Zakres zadań nauczycieli 

 

§ 45 

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

w szczególności:  

1) rozwiązywanie zaistniałych w danej klasie trudności wychowawczych, 

2) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z 

uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia, 

3) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych ucznia, jego możliwości psychofizycznych oraz zaleceń 

zawartych w orzeczeniu lub opinii, 

4) dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej 

uczniom. 

§ 46 

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów tworzą zespoły 

przedmiotowe oraz problemowo – zadaniowe. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora. 

3. Przewodniczący zespołu opracowuje plan pracy zespołu na dany rok szkolny na 

podstawie Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki. 

4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także 

uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania, 

2) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów, sposobów 
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badania wyników nauczania oraz ustalenie wniosków do dalszej pracy, 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, konkursów 

przedmiotowych, projektów edukacyjnych i wycieczek, 

5) opiniowanie własnych, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania, 

6) przedstawienie dyrektorowi szkoły propozycji jednego podręcznika lub materiału 

edukacyjnego i materiałów ćwiczeniowych  do danych zajęć edukacyjnych od roku 

szkolnego 2015/2016 dla uczniów klas pierwszych, od roku szkolnego 2016/2017 dla 

uczniów klas drugich i od roku szkolnego 2017/2018 dla uczniów klas trzecich, 

7) uchylony. 

 

Rozdział 4 

Zakres zadań wychowawcy 

 

§ 47 

1. Nauczyciel wychowawca opiekuje się oddziałem.  

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby 

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

 

§ 48 

1. Wychowawcy: 

1) poznają uczniów klasy, ich środowisko rodzinne oraz diagnozują problemy uczniów, 

2) rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz planują i 

koordynują udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

3) wspierają uczniów w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia, 

4) współpracują z nauczycielami uczącymi w klasie, z pedagogiem, psychologiem, 

innymi specjalistami oraz instytucjami wspierającymi rozwój uczniów, 

5) planują pracę wychowawczą z uczniami w oparciu o Program Wychowawczy Szkoły, 

Program Profilaktyki oraz potrzeby uczniów, opracowują tematykę godzin do 

dyspozycji wychowawcy, 

6) inspirują uczniów do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły, 

7) organizują wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia klasowego, 

integrujące zespół uczniowski i społeczność klasy, uwzględniając potrzeby 

i zainteresowania uczniów i tradycje szkoły. W pierwszych dniach września 

przeprowadzają zajęcia, mające na celu zaznajomienie uczniów z pomieszczeniami 

szkoły, zasadami bezpieczeństwa na ich terenie, przepisami ruchu drogowego i 

podstawami higieny pracy umysłowej, 

8) dbają o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i 

światopoglądów, 

9) tworzą warunki dające uczniom poczucie bezpieczeństwa w zespole klasowym i 

szkole, 
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10) zapoznają uczniów z procedurami obowiązującymi w szkole oraz z zasadami 

realizacji projektu edukacyjnego, 

11) podejmują działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów między uczniami 

w klasie i szkole, 

12) analizują działania wychowawcze i dostosowują je do potrzeb uczniów i zaistniałych 

problemów wychowawczych, 

13) współpracują z rodzicami uczniów: 

a)  prowadzą minimum 2 razy w semestrze zebrania z rodzicami oraz biorą udział  

raz w miesiącu w dniu  otwartym, 

b) na pierwszym spotkaniu z rodzicami organizują wybory trójki klasowej oraz 

przedstawiciela do  Rady Rodziców spośród obecnych na zebraniu rodziców w 

tajnym głosowaniu. Podliczenia głosów dokonuje komisja skrutacyjna powołana 

na początku zebrania przez wychowawcę, 

c) na bieżąco ( ustnie, telefoniczne, pisemnie lub w formie elektronicznej – mailem, 

sms’em) informują rodziców o niepokojącym zachowaniu uczniów na terenie 

szkoły oraz o nieobecnościach na zajęciach lekcyjnych. 

14) prowadzą wymaganą dokumentację szkolną. 

 

§ 49 

1. Rodzice mają prawo zwrócić się do dyrektora z wnioskiem dotyczącym powierzenia 

funkcji wychowawcy wskazanemu przez nich nauczycielowi. 

2. Rozpatrywaniu podlega tylko wniosek w formie pisemnej z podpisami bezwzględnej 

większości rodziców uczniów danego oddziału. 

3. Wniosek ten nie jest wiążący dla dyrektora, a jego decyzja w tej sprawie zależna jest od 

możliwości organizacyjnych. 

4. Dyrektor  na umotywowany wniosek rodziców ma prawo zmienić wychowawcę klasy. 

 

 

§ 50 

1. Nauczyciele wychowawcy tworzą zespół wychowawczy. 

2. Cele i zadania zespołu wychowawczego obejmują: 

1) analizę sytuacji wychowawczej uczniów i gimnazjum, 

2) wypracowanie procedur rozwiązywania problemów wychowawczych, 

3) szukanie skutecznych sposobów zapobiegania uzależnieniom, przeciwdziałania 

przemocy i agresji uczniów oraz innym negatywnym zachowaniom uczniów, 

4) opracowanie sprawozdań z realizacji zadań i przydzielonych obowiązków, 

przedstawianie wniosków do dalszej pracy. Dokonywanie analizy sytuacji 

wychowawczej gimnazjum, 

5) planowanie pracy wychowawczej w oparciu o wnioski i prowadzenie dokumentacji.  

 

Rozdział 5 

Zakres zadań pedagoga szkolnego i psychologa 

 

§ 51 
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1. Do zadań pedagoga i psychologa należy: 

1) diagnozowanie środowiska ucznia, 

2) rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów, 

3) udzielanie uczniom porad i konsultacji, 

4) wspieranie mocnych stron uczniów, 

5) rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, 

6) realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku 

szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów, 

7) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania, 

8) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej, 

9) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i 

rodziców oraz podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych 

wynikających ze Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki, 

10) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i 

dydaktycznych, rozwijanie ich umiejętności wychowawczych. Udzielanie 

nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z 

realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i 

odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom, 

11) koordynowanie działań zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale, 

12) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, 

13) podejmowanie działań z zakresu doradztwa zawodowego, 

14) opracowanie sprawozdań z realizacji zadań i przydzielonych obowiązków, 

przedstawianie wniosków do dalszej pracy, 

15) dokonywanie analizy sytuacji wychowawczej gimnazjum, 

16) planowanie pracy pedagogicznej w oparciu o wnioski i prowadzenie dokumentacji 

wykonanych zadań. 

 

Rozdział 6 

Zakres zadań doradcy zawodowego 

 

§ 52 

1. W Publicznym Gimnazjum nr 1 osobą koordynującą zadania z zakresu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego jest pedagog szkolny.  

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 

właściwych dla danego poziomu kształcenia, 

3) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i 
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podjęcia roli zawodowej, 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę, 

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

zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

 

DZIAŁ V 

UCZNIOWIE 

 

Rozdział 1 

Zasady rekrutacji uczniów  

 

§ 53 (uchylony) 

 

§ 54 

1. Rekrutację do klasy sportowej prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego po 

przedstawieniu uczniom i rodzicom wymogów i przeprowadzeniu odpowiednich 

sprawdzianów. 

2. Zasady rekrutacji do klasy sportowej zawarte są w programie nauczania wychowania 

fizycznego klasy sportowej. 

3. W rekrutacji do klasy sportowej wymagana jest zgoda rodziców i zaświadczenie 

lekarskie o braku przeciwwskazań do uczęszczania do klasy sportowej. 

 

 

Rozdział 2 

Obowiązek szkolny 

 

§ 55 

1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. 

2. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 

18 roku życia. 

3. Dyrektor gimnazjum kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci 

zamieszkałe w obwodzie szkoły.  

4. Gimnazjum prowadzi księgę ewidencji dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi 

szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły.  

 

 

§ 56 

1. Gdy uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego, nauczyciel podejmuje działania zgodnie z 

obowiązującymi w szkole procedurami postępowania w sytuacjach kryzysowych. 

2. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć 

nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca co najmniej 50 % 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych w gimnazjum. 
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§ 57 

1. Na wniosek rodziców dyrektor gimnazjum, w obwodzie którego dziecko mieszka, może 

zezwolić na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego poza szkołą 

oraz określa warunki jego spełniania. Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek 

szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej 

szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych 

przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taką formę spełniania 

obowiązku szkolnego. 

2. W przypadku uczniów realizujących obowiązek szkolny poza szkołą egzamin 

klasyfikacyjny nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia 

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

dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

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

 

§ 58 

1. Uczeń podlegający obowiązkowi szkolnemu nie może być skreślony z listy uczniów, lecz 

jedynie na wniosek dyrektora szkoły może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do 

innego gimnazjum. 

2. Dyrektor szkoły wnioskuje o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum w szczególnych 

sytuacjach, gdy: 

1) wskutek różnych sytuacji życiowych niezbędna jest zmiana środowiska ucznia, 

2) uczeń jest członkiem szajki i występuje konieczność jej rozbicia, 

3) uczeń jest w konflikcie ze środowiskiem szkolnym lub w miejscu zamieszkania i nie 

ma możliwości rozwiązania konfliktu. 

3. W przypadku ucznia, który ukończył 18 rok życia, lub ukończył 18 rok życia i stanowi 

zagrożenie dla innych uczniów, dopuszcza się możliwość skreślenia ucznia z listy 

uczniów w drodze decyzji dyrektora, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po 

zasięgnięciu opinii Samorządu Szkolnego. 

4. Uchwałę o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje Rada Pedagogiczna po 

wyczerpaniu przez szkołę innych możliwości oddziaływania wychowawczego (w tym 

pomocy  psychologiczno-pedagogicznej). 

5. Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów przysługuje prawo odwołania do Kuratorium  

Oświaty w Warszawie, Delegatura w Siedlcach, w terminie 14 dni od daty doręczenia 

decyzji.  

 

§ 59 

1. Uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie 

rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, szkoła proponuje przeniesienie 

ucznia do placówek, które posiadają oddziały przysposabiające do pracy. 

2. Decyzję o skierowaniu ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy podejmuje 

dyrektor szkoły po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, za zgodą rodziców 

(prawnych opiekunów), uwzględniając opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
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jeśli uczeń taką posiada. 

 

 

 

Rozdział 3 

Prawa i obowiązki ucznia 

 

§ 60 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 

2) opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa, ochrony przed 

wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, do ochrony i poszanowania 

jego godności, 

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym, 

4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły 

oraz wyznawanej religii, jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

6) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami, 

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce, 

8) pomocy w przypadku trudności w nauce,  

9) korzystania z poradnictwa psychologicznego i zawodowego,  

10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych,  

11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową w tym: kulturalną, 

oświatową, sportową, rozrywkową itp. 

12) zrzeszanie się w organizacjach i stowarzyszeniach działających w szkole,  

13) redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

14) wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz 

Rzecznika Praw Uczniowskich, 

15) występowania do Rzecznika Praw Uczniowskich, 

16) równego traktowania, 

17) do prywatności, 

18) do wypoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw 

świątecznych i ferii (na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych), 

19) bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego od 1 września 2015r. w klasie pierwszej, od 1 września 2016r. 

w klasie drugiej a od 1 września 2017r. w klasie trzeciej. 

 

§ 61 

1. Uczeń ma obowiązek: 



  

33 

 

1) uczyć się systematycznie, pracować nad własnym rozwojem, aktywnie uczestniczyć 

w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, rozwijać swe zdolności i zainteresowania, 

2) godnie reprezentować szkołę, 

3) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, zachowywać 

się zgodnie z zasadami kultury, 

4) chronić życie i zdrowie własne oraz innych osób, 

5) dbać o ład, porządek i higienę oraz wspólne dobro: sprzęt, meble, urządzenia, pomoce 

i przybory szkolne, 

6) uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przychodzić na nie punktualnie, 

7) systematycznie przygotowywać się do zajęć, odrabiać prace domowe, 

8) uzupełniać braki wynikające z absencji, 

9) nosić na zajęcia wymagane podręczniki, zeszyty, pomoce naukowe, przybory szkolne, 

10) starannie prowadzić zeszyty przedmiotowe, 

11) w czasie zajęć lekcyjnych zachować należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi 

uczniami, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela, 

12) pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku, 

13) dbać o powierzone sprzęty,  pomoce naukowe oraz wypożyczone podręczniki , 

14) zgłaszać nauczycielowi uszkodzenia sprzętu lub pomocy naukowych, 

15) usprawiedliwiać nieobecność na zajęciach szkolnych, 

16) przychodzić do szkoły ubrany schludnie, czysto, estetycznie i niewyzywająco, 

podczas ważnych uroczystości szkolnych i akademii być w stroju galowym, 

zmieniać obuwie, 

17) uchylony. 

18) dbać o kulturę zachowania i kulturę języka, 

19) powstrzymywać się od wszelkiego rodzaju działań agresywnych skierowanych do 

innych osób, używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów, 

20) powstrzymywać się od wszelkiego rodzaju działań niszczących własne zdrowie i 

innych, zabrania się zażywania substancji niebezpiecznych i przynoszenia ich na 

teren szkoły, 

21) w kulturalny sposób spożywać posiłki w stołówce szkolnej. 

 

 

§ 62 

Nieobecności, spóźnienia, zwolnienia z zajęć 

 

1. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia w szkole dokonują rodzice/opiekunowie prawni 

pisemnie, elektronicznie (sms, mail, dziennik elektroniczny Librus), osobiście lub 

telefonicznie w ciągu 7 dni od pojawienia się ucznia w szkole, usprawiedliwienie od 

rodzica/opiekuna prawnego musi określać czas nieobecności i jego przyczynę.  

2. Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni powinni powiadamiać wychowawców o 

przewidywanej dłuższej nieobecności na zajęciach. 

3. Nieobecność ucznia spowodowana jego udziałem w zawodach, konkursach, wycieczkach 

szkolnych oraz reprezentowaniem szkoły na zewnątrz zaznacza się w dzienniku 
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elektronicznym jako zwolnienie z zajęć. 

4. Spóźnienie na lekcję może zostać przez wychowawcę usprawiedliwione na pisemną lub 

ustną prośbę rodzica, jeśli jest spowodowane sytuacją losową, niezależną od ucznia. 

Takiego spóźnienia nie bierze się pod uwagę przy wystawianiu oceny ze sprawowania. 

5. Uczeń może być zwolniony z zajęć w ciągu dnia z powodu ważnych przyczyn osobistych 

lub rodzinnych czy złego samopoczucia. Zwolnienia dokonuje na pisemną, wysłaną 

elektronicznie lub telefoniczną prośbę rodziców wychowawca klasy. W przypadku gdy 

nie ma wychowawcy, zwolnienia dokonuje pielęgniarka szkolna, pedagog szkolny lub 

dyrektor szkoły.  

6. Zwolnienie ucznia z lekcji wf musi zawierać wyraźne sformułowanie o zwolnieniu do 

domu, w innym wypadku traktuje się je jako zwolnienie z ćwiczeń, ale uczeń pozostaje 

pod opieką nauczyciela prowadzącego. Zwolnienie ucznia z lekcji wf do domu musi 

zawierać wyraźny zapis, że rodzice przejmują opiekę nad dzieckiem. 

7. Dopuszcza się możliwość zwalniania uczniów danego oddziału z ostatniej godziny 

lekcyjnej lub odwoływania zajęć z pierwszej godziny lekcyjnej, zgodnie z planem zajęć, 

w przypadkach podyktowanych nieobecnością nauczycieli lub z innych ważnych 

przyczyn uniemożliwiających zorganizowanie zastępstwa za nieobecnego nauczyciela. 

8. Informację o zwolnieniu z zajęć lub ich odwołaniu podaje się uczniom i ich rodzicom w 

dzienniku elektronicznym Librus. 

 

 

 

§ 63 

Zasady zachowania się na terenie szkoły 

 

1. W szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych w czasie lekcji. 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za skradzione lub zgubione telefony komórkowe 

oraz inne wartościowe przedmioty przyniesione przez ucznia. 

3. Szatnia jest otwierana podczas przerw i lekcji tylko w uzasadnionych przypadkach, uczeń 

zwolniony z lekcji, musi w celu otwarcia szatni przedstawić kartkę napisaną przez 

nauczyciela, wychowawcę lub dyrektora szkoły. 

4. Zabrania się uczniom zapraszania bez zgody wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły 

osób spoza szkoły. 

5. Nie wolno przynosić do szkoły przedmiotów niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu i 

życiu. 

6. Uczeń ma obowiązek posiadać i szanować legitymacje szkolną jako dokument swojej 

tożsamości. 

7. W wypadku celowego zniszczenia sprzętu szkolnego przez ucznia koszty naprawy 

pokrywają rodzice/opiekunowie prawni. 

 

Rozdział 4 

Nagrody  

 



  

35 

 

§ 64 

1. Uczniowie za wzorową postawę, rzetelną naukę, osiągnięcia w konkursach 

przedmiotowych, pracę społeczną na rzecz klasy, szkoły i środowiska oraz za osiągnięcia 

sportowe otrzymują nagrody. 

2. W szkole stosuje się następujące nagrody: 

1) wyróżnienie (pochwała) wobec klasy przez nauczyciela wychowawcę oddziału, 

2) wyróżnienie (pochwała) wobec klasy przez dyrektora szkoły, 

3) wyróżnienie (pochwała) wobec przedstawicieli uczniów poszczególnych klas przez 

dyrektora szkoły, 

4) wyróżnienie (pochwała) wobec całej społeczności szkolnej przez dyrektora szkoły, 

5) nagroda w formie dyplomu za udział i sukcesy w konkursach, 

6) nagroda książkowa lub rzeczowa, 

7) nagroda w formie listu pochwalnego dla rodziców/prawnych opiekunów, 

8) wpisanie nazwiska w księdze uczniów wyróżnionych z podaniem do publicznej 

wiadomości (po klasie trzeciej), 

9) statuetka dla uczniów klas trzecich za szczególne osiągnięcia. 

 

§ 65 

Zasady i procedury stosowania nagród 

 

1. Informacje na temat pozytywnych zachowań ucznia zapisywane są przez nauczycieli 

i wychowawców w dzienniku  elektronicznym, zgromadzone wpisy są podstawą do 

nagradzania ucznia przez wychowawcę oddziału bądź wnioskowania przez niego do 

organów szkoły o nagrodach pozostających w gestii dyrektora szkoły. 

2. Nauczyciel przedmiotu lub wychowawca udziela pochwały wobec klasy. 

3. Dyrektor udziela pochwały wobec klasy, wobec przedstawicieli uczniów poszczególnych 

klas lub wobec całej społeczności szkolnej i wychowawca zapisuje ten fakt w 

dokumentacji wychowawcy oddziału. 

4. Uczeń otrzymuje nagrodę książkową lub rzeczową za: 

a) średnią ocen na koniec roku szkolnego 5,0 i więcej oraz wzorową lub bardzo dobrą 

ocenę ze sprawowania, 

b) szczególne osiągnięcia na rzecz szkoły lub środowiska. 

5. Uczeń otrzymuje dyplom za 100% frekwencję w danym semestrze. 

6. List pochwalny otrzymują rodzice/prawni opiekunowie ucznia, który otrzymał na koniec 

roku szkolnego świadectwo z wyróżnieniem. 

 

Rozdział 5 

Kary 

 

  § 66 

1. Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia wymienionych w dziale V § 61 uczniowi może 

być udzielona kara.  

2. W szkole stosuje się następujące kary: 
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1) upomnienie w indywidualnej rozmowie z uczniem przez nauczyciela lub 

wychowawcę oddziału, 

2) upomnienie wobec klasy przez nauczyciela lub wychowawcę oddziału, 

3) nagana w indywidualnej rozmowie udzielona przez wychowawcę oddziału, 

4) uchylony, 

5) nagana w indywidualnej rozmowie udzielona przez wychowawcę oddziału z 

ostrzeżeniem przedstawienia dyrektorowi szkoły wniosku o ukaranie, 

6) nagana udzielona w obecności dyrektora szkoły, 

7) nagana udzielona przez dyrektora szkoły,  

8) nagana udzielona przez dyrektora szkoły z powiadomieniem rodziców,  

9) przeniesienie do innej klasy. 

 

 

§ 67 

Zasady i procedury stosowania kar  

 

1. Informacje na temat negatywnych zachowań ucznia zapisywane są przez nauczycieli 

i wychowawców w dzienniku elektronicznym. Nagany wychowawcy bądź dyrektora 

gromadzone są w teczce wychowawcy. Uwagi są podstawą do wymierzania kar przez 

wychowawcę oddziału  bądź wnioskowania przez niego do organów szkoły o nałożenie 

kar wyższych pozostających w gestii dyrektora szkoły. 

2. Nauczyciel może udzielić upomnienia uczniowi: 

1) w indywidualnej rozmowie,  

2) uchylony. 

3. Wychowawca udziela upomnienia: 

1) w indywidualnej rozmowie,  

2) uchylony. 

4. Wychowawca udziela nagany: 

1) w indywidualnej rozmowie, 

2) uchylony, 

3) w indywidualnej rozmowie z ostrzeżeniem przedstawienia dyrektorowi szkoły 

wniosku o ukaranie, 

4) w obecności dyrektora szkoły, 

5) w przypadku, gdy zachowanie ucznia budzi zastrzeżenia pomimo wcześniejszych 

upomnień. 

O wyborze rodzaju nagany decyduje wychowawca oddziału. 

5. Każda udzielona uczniowi kara zostaje odnotowana i podpisana przez ucznia w 

dokumentacji wychowawcy oddziału. 

6. Wychowawca może wystąpić do dyrektora szkoły o udzielenie nagany dyrektora 

w przypadku rażącego naruszenia regulaminu szkoły. O udzieleniu tej nagany decyduje 

dyrektor  szkoły. Nagana Dyrektora szkoły jest udzielana w formie pisemnej. Dokument 

podpisuje dyrektor szkoły, uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ucznia. 

7. O przeniesieniu ucznia do innej klasy decyduje dyrektor szkoły. 
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§ 68 

Procedury odwoływania się od kar 

 

1. Od orzeczonej kary rodzic/opiekun prawny ucznia ma prawo odwołać się pisemnie w 

ciągu 2 tygodni: 

1) od kar przewidzianych w § 67 ust. 2  - rodzic/prawny opiekun ucznia odwołuje się do 

wychowawcy oddziału, 

2) od kar przewidzianych w punktach pozostałych - do dyrektora szkoły. 

2. Kara, od której odwoła się rodzic/prawny opiekun ucznia, może być: 

1) utrzymana w mocy, 

2) zmieniona na inną, 

3) uchylony. 

3. Odpowiedź na odwołanie rodzic/prawny opiekun ucznia powinien otrzymać w formie 

pisemnej w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie. 

4. W przypadku odpowiedzi negatywnej udzielonej rodzicowi/prawnemu opiekunowi ucznia 

przez wychowawcę, rodzic/opiekun prawny ma prawo odwołać się do dyrektora w formie 

pisemnej w terminie nie dłuższym niż tydzień po otrzymaniu odpowiedzi. 

5. Dyrektor ustosunkowuje się pisemnie do odwołania rodzica/prawnego opiekuna ucznia w 

terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie. 

 

 

 

DZIAŁ VI 

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

 

Rozdział 1 

Założenia ogólne 

 

§ 69 

1. Ocenianie to jedno z najważniejszych zadań szkoły, ale nie powinno być utożsamiane 

tylko ze stawianiem stopni. Jego cele i funkcje są o wiele szersze. Ocenianie to 

gromadzenie informacji, które powinno służyć wspieraniu szkolnej kariery uczniów i ich 

pozytywnego motywowania. Ocena pracy ucznia i postępów w nauce powinna być 

ciągła, systematyczna, zróżnicowana i jawna. Powinna też obejmować te wszystkie 

obszary oddziaływania dydaktycznego, jakie zostały wyznaczone w programie w postaci 

przyjętych celów nauczania.  

2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w 

uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 

powinien dalej się uczyć. 

3. Ocenianiu podlegają: 
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1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2) zachowanie ucznia. 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 

do:  

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania, 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania - w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

5. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. 

6. Ocenianie pełni funkcję: diagnostyczną (monitorowanie postępów ucznia i określanie 

jego indywidualnych potrzeb) oraz klasyfikacyjną (różnicuje i uporządkowuje uczniów 

zgodnie z pewną skalą, za pomocą umownego symbolu). 

7. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego, które ma na celu:  

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

o postępach w tym zakresie, 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju, 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i 

zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia, 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

8. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z § 74, 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o 

szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
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http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
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9. Przedmiotem oceny osiągnięć edukacyjnych jest: 

1) zakres opanowanych wiadomości, 

2) rozumienie materiału naukowego, 

3) umiejętność stosowania wiedzy, 

4) kultura przekazywania wiadomości. 

10. Przedmiotem oceny zachowania jest stopień respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm moralnych oraz respektowania zarządzeń szkoły. 

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

(prawnych opiekunów), o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z 

realizowanego przez siebie programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

12. Informacja, o której mowa w ustępie 11; 

1) jest przekazywana uczniom na pierwszej lub drugiej lekcji przez nauczyciela 

przedmiotu, 

2) znajduje się do wglądu u nauczycieli w przedmiotowych zasadach oceniania (PZO), 

dyrektora szkoły i na stronie internetowej szkoły. 

13. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów), o:  

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

14. Informacja, o której mowa w ustępie 13; 

1) jest przekazywana uczniom na pierwszej godzinie do dyspozycji wychowawcy, 

2) jest przekazywana rodzicom (prawnym opiekunom) na pierwszym zebraniu 

rodzicielskim. 

15. Wychowawca oddziału na pierwszym zebraniu każdego roku informuje rodziców 

(prawnych opiekunów) o zasadach oceniania wewnątrzszkolnego. 

16. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 

edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

17. Wymagania edukacyjne, o których mowa w § 69 ust. 8 pkt 1, dostosowuje się  

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, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy,  

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 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
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psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę 

takiego dostosowania – na podstawie tej opinii,  

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1–3, który jest objęty 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 11 ustawy,  

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 

podstawie tej opinii.  

18. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 

edukacyjne, o których mowa w § 69 ust. 8. pkt. 1, do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.  

19. Specyficzne trudności w uczeniu się należy rozumieć jako trudności w uczeniu się 

odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i 

prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w 

przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania 

poznawczo-percepcyjnego. 

20. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 69 ust. 8 pkt 1, do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 

specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, 

następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b 

ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.  

21. Opinię poradni rodzice (prawni opiekunowie) mogą dołączyć do dokumentów 

składanych przy zapisie do klasy pierwszej lub dostarczyć w trakcie trwania roku 

szkolnego.  

22. Jeżeli uczeń poddany jest badaniu w trakcie roku szkolnego, rodzice (prawni 

opiekunowie) mogą dostarczyć opinię zaraz po jej otrzymaniu.  

23. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, 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, a w 

przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach 

oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury 

fizycznej.   

24. 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 obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym, w przypadkach określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty. 
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25. 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.  

26. 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. 

27. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub 

informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

"zwolniony" albo "zwolniona". 

28. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do 

końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, 

z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 

29. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 28, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia.  

30. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo 

"zwolniona". 

31. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć 

edukacyjnych w blok przedmiotowy, odrębnie ocenia się poszczególne zajęcia 

edukacyjne wchodzące w skład tego bloku.  

32. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:  

1) bieżące, 

2) klasyfikacyjne:  

a) śródroczne i roczne, 

b) końcowe (na zakończenie nauki w gimnazjum). 

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

34. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się wg skali wyrażonej w stopniach.  

35. Oceny osiągnięć edukacyjnych (bieżące, klasyfikacyjne śródroczne, klasyfikacyjne 

roczne i końcowe) ustala się wg następującej skali: 

 

Nr Ocena słowna Ocena cyfrowa Skrót 

1. celujący 6 cel. 

2. bardzo dobry 5 bdb. 

3. dobry 4 db. 

4. dostateczny 3 dst. 

5. dopuszczający 2 dop. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
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6. niedostateczny 1 ndst. 

 

36. Pozytywne oceny (bieżące, klasyfikacyjne śródroczne, klasyfikacyjne roczne i końcowe) 

to oceny ustalone w stopniach: celujący (6), bardzo dobry (5), dobry (4), dostateczny (3), 

dopuszczający (2). 

37. Oceną negatywną (bieżącą, klasyfikacyjną śródroczną, klasyfikacyjną roczną i końcową) 

jest ocena ustalona w stopniu – niedostateczny (1). 

38. W ocenianiu bieżącym oraz klasyfikacji śródrocznej dopuszcza się stosowanie znaków + 

(plus) i – (minus) z wyjątkiem plusa/minusa przy ocenie celującej i plusa/minusa przy 

ocenie niedostatecznej. Znak + (plus) przy ocenie oznacza, że wiedza ucznia wykracza 

poza wystawioną ocenę, zaś znak – (minus), że wiedza ucznia powinna zostać 

uzupełniona. 

39. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się wg następującej skali:  

 

Nr Ocena słowna Skrót 

1. wzorowe wz. 

2. bardzo dobre bdb. 

3. dobre db. 

4. poprawne popr. 

5. nieodpowiednie ndp. 

6. naganne ng. 

 

 

 

 

Rozdział 2 

Zasady opracowania wymagań edukacyjnych (programowych) i kryteria oceniania 

 

§ 70 

1. Wymagania edukacyjne wynikają z podstawy programowej i programu nauczania.  

2. Do opracowania wymagań programowych stosuje się następujące kryteria:  

1) przystępność, rozumiana jako łatwość opanowania danego elementu treści,  

2) użyteczność w obecnej i przyszłej działalności pozaszkolnej, wyrażającej się 

zastosowaniem praktycznym elementu w pracy i życiu osobistym,  

3) niezbędność wewnątrzprzedmiotowa wynikająca z powiązań danego elementu z 

innymi elementami danego zakresu treści wybranego przedmiotu nauczania; pewne 

wiadomości i umiejętności stanowią podstawę uczenia się danego zakresu treści 

wybranego przedmiotu nauczania; mogą to być pojęcia lub główne procedury, 

4) niezbędność międzyprzedmiotowa wynikająca z powiązań elementu z treścią 

nauczania innych przedmiotów szkolnych i wyższych kursów tego samego 

przedmiotu; służebność przedmiotów musi być brana pod uwagę,  
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5) niezawodność, rozumiana jako pewność naukowa, trwałość w kulturze i skuteczność 

działania związanego z danym elementem; nie można uczyć wszystkiego, 

pierwszeństwo ma treść trwale przydatna, taka która się nie zdezaktualizuje, nie straci 

na użyteczności i będzie dobrą podstawą do dalszego uczenia się.  

3. Kryteria wymagań są właściwościami osiągnięć uczniów pozwalającymi zróżnicować je i 

uszeregować hierarchicznie.  

4. Przy ustalaniu poszczególnych stopni wymagań edukacyjnych obowiązują następujące 

kryteria:  

 

Wymagania Kryteria 

konieczne 

Wiadomości i umiejętności: 

1) niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu; 

2) potrzebne w życiu; 

3) bardzo łatwe; 

4) praktyczne; 

5) pewne. 

podstawowe 

Wiadomości i umiejętności: 

1) najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu; 

2) łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego; 

3) o niewielkim stopniu złożoności, a wiec przystępne; 

4) często powtarzające się w programie nauczania; 

5) dające się wykorzystać w praktyce szkolnej i pozaszkolnej; 

6) nie przekraczające wymagań zawartych w podstawie programowej; 

7) dotyczące głównie prostych i uniwersalnych umiejętności,  

w najmniejszym zakresie wiadomości. 

rozszerzające 

Wiadomości i umiejętności: 

1) istotne w strukturze przedmiotu; 

2) bardziej złożone i dość trudne; 

3) o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie 

programowej; 

4) wymagające zastosowania w sytuacjach typowych, stosowanych 

podczas procesu lekcyjnego; 

5) będące również hipotezami. 

dopełniające 

Wiadomości i umiejętności: 

1) złożone, trudne do opanowania, ale ważne; 

2) wymagające korzystania z różnych źródeł; 

3) umożliwiające rozwiązywanie problemów; 

4) teoretyczne, pośrednio użyteczne w życiu szkolnym; 

5) gwarantujące pełne opanowanie programu; 

6) często wymagające zastosowania rozwiązań nietypowych. 

wykraczające 

Wiadomości i umiejętności: 

1) złożone, trudne do opanowania, wykraczające poza wymagania 

danego przedmiotu na poziomie danej klasy; 
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2) wymagające korzystania z różnych źródeł; 

3) umożliwiające rozwiązywanie nietypowych problemów; 

4) teoretyczne, pośrednio użyteczne w życiu szkolnym. 

 

5. Spełnienie wymagań:  

1) koniecznych pozwala wystawić ocenę dopuszczającą, 

2) podstawowych pozwala wystawić ocenę dostateczną,  

3) rozszerzających pozwala wystawić ocenę dobrą,  

4) dopełniających pozwala wystawić ocenę bardzo dobrą,  

5) wykraczających pozwala wystawić ocenę celującą. 

6. Uczeń, który spełnia wymagania edukacyjne, uzyskuje odpowiednią ocenę. Ustala się 

następujące kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne 

obowiązujące przy ocenie bieżącej oraz klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej: 

 

Zakres wymagań Stopień 

Konieczne Podstawowe Rozszerzające Dopełniające  

- - - - niedostateczny (1) 

+ - - - dopuszczający (2) 

+ + - - dostateczny (3) 

+ + + - dobry (4) 

+ + + + bardzo dobry (5) 

Wymagania wykraczające celujący (6) 

 

 

 

Rozdział 3 

Formy sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów 

 

§ 71 

1. W szkole stosuje się następujące formy i metody sprawdzania osiągnięć i postępów 

ucznia, wynikające ze specyfiki przedmiotu:  

1)   odpowiedź ustna,  

2)   dyskusja, 

3)   zadanie domowe, 

4)   prace długoterminowe – wypracowanie, referat, 

5)   kartkówka – obejmuje niewielką partię materiału i trwa nie dłużej niż 15 minut, 

6)   praca klasowa/sprawdzian – obejmuje większą partię materiału i trwa co najmniej 1 

godzinę lekcyjną, 

7)   praca klasowa sumatywna – obejmuje dział programowy i trwa co najmniej 1 

godzinę lekcyjną, 

8)   test, 
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9)   praca w grupach, 

10) praca samodzielna, praca dla chętnych, 

11) praca pozalekcyjna – konkursy, olimpiady, koła zainteresowań itp., 

12) ćwiczenia praktyczne, 

13) pokaz, 

14) prezentacje indywidualne i grupowe, 

15) prace projektowe, 

16) opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych, 

17) wytwory pracy własnej ucznia, 

18) obserwacja ucznia, jego staranność, włożony wysiłek, 

19) rozmowa z uczniem, 

20) sprawdzian wykonania pracy domowej, 

21) aktywność na zajęciach, 

22) zeszyt przedmiotowy.  

2. Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów.  

1) Sprawdzanie osiągnięć i postępów ucznia cechuje:  

a) obiektywizm, 

b) indywidualizacja, 

c) konsekwencja, 

d) systematyczność, 

e) jawność. 

2) Każdy dział programowy kończy się pomiarem sumatywnym (test, praca klasowa, 

sprawdzian).  

3) Prace klasowe powinny być zapowiedziane co najmniej na tydzień wcześniej.  

4) Ilość ocen z prac klasowych w semestrze zależy od ilości godzin danego przedmiotu w 

tygodniu: 

  1 godz./tyg. - minimum 1 praca klasowa a semestrze, 

2-3 godz./tyg. - minimum 2 prace klasowe w semestrze, 

4-5 godz./tyg. - minimum 3 prace klasowe w semestrze. 

5) Każda praca klasowa powinna być poprzedzona lekcją powtórzeniową i podaniem 

wymagań edukacyjnych.  

6) Sprawdzian z ostatniej lekcji i kartkówka mogą odbywać się bez zapowiedzi, nie 

mogą trwać jednak dłużej niż 15 minut.  

7) Sprawdzian trwający dłużej niż 15 minut musi być zapowiedziany.  

8) Termin oddawania sprawdzianów i innych prac pisemnych uczniów nauczyciel 

uzgadnia z uczniami, ale nie może on przekroczyć trzech tygodni.  

9) Skala procentowo-punktowa oceniania prac pisemnych (sprawdzianów, prac 

klasowych, kartkówek): 

 

Ocena słowna Ocena cyfrowa Procent punktów 

niedostateczny 1 30 % i poniżej 

dopuszczający minus 2- 31-37 % 
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dopuszczający 2 38-43 % 

dopuszczający plus 2+ 44-50 % 

dostateczny minus 3- 51-58 % 

dostateczny 3 59-67 % 

dostateczny plus 3+ 68-75 % 

dobry minus 4- 76-80 % 

dobry 4 81-85 % 

dobry plus 4+ 86-90 % 

bardzo dobry minus 5- 91-93 % 

bardzo dobry 5 94-97 % 

bardzo dobry plus 5+ 98-100 % 

celujący 6 powyżej 100% 

 

10) Ocenę celującą z pracy klasowej otrzymuje uczeń, który uzyskał co najmniej ocenę 

bardzo dobrą i rozwiązał/wykonał dodatkowe zadania na ocenę celującą.  

11) Uczeń może być w semestrze 1 raz (gdy jest 1 godzina tygodniowo), 2 razy ( 2-3 

godziny tygodniowo) lub 3 razy (4-5 godzin tygodniowo) nieprzygotowany do lekcji, 

jednak musi to zgłosić przed zajęciami. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w swoim 

terminarzu, nie ma to jednak wpływu na ocenę końcową.  

12) Niezgłoszone przed lekcją nieprzygotowanie ucznia pociąga za sobą wpisanie oceny 

niedostatecznej.  

13) Szczegółowe zasady określające pojęcie “nieprzygotowanie do lekcji” znajdują się w 

przedmiotowych zasadach oceniania. 

14) Prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone na miesiąc przed radą klasyfikacyjną 

(szczęśliwy numerek, nieprzygotowanie). 

15) W klasach pierwszych na początku roku szkolnego stosuje się 2-tygodniowy „okres 

ochronny” – nauczyciele nie stawiają ocen niedostatecznych. 

16) Uczniowie z opinią lub orzeczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub 

innej poradni specjalistycznej mają prawo wyboru formy sprawdzania wiadomości z 

ostatniej lekcji – sprawdzian pisemny lub odpowiedź ustna. (zgodnie z zaleceniami 

opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej).  

17) Nauczyciel ma obowiązek indywidualizować pracę na obowiązkowych i 

dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, zarówno z uczniem posiadającym 

opinię bądź orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, jak również z 

uczniem nieposiadającym opinii bądź orzeczenia, ale objętym pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole, na podstawie ustaleń zawartych w planie 

działań wspierających.  

3. Częstotliwość sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia. 

1) Jednego dnia może odbyć się jedna praca klasowa. Nauczyciel dokonuje wpisu w 
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dzienniku elektronicznym (zakładka TERMINARZ) w momencie zapowiedzi.  

2) Tygodniowo mogą odbyć się maksymalnie 3 prace klasowe. Terminy oddawania prac 

klasowych i sprawdzianów określone są w przedmiotowych zasadach oceniania. 

3) Jeżeli przedmiot realizowany jest w wymiarze: 

1 godz./tyg. - ocenę śródroczną i roczną wystawiamy co najmniej z czterech ocen 

cząstkowych w semestrze (w tym przynajmniej jedna z pracy klasowej),  

2 godz./tyg. - ocenę śródroczną i roczną wystawiamy z co najmniej sześciu ocen 

cząstkowych w semestrze (w tym minimum dwie z prac klasowych),  

3 godz./tyg. i więcej - ocenę śródroczną i roczną wystawiamy z co najmniej ośmiu 

ocen cząstkowych w semestrze (w tym minimum dwie z prac klasowych). 

W przypadku ucznia objętego nauczaniem indywidualnym dopuszcza się mniejszą 

liczbę ocen cząstkowych. 

4) Na każdej lekcji sprawdzane jest przygotowanie uczniów (jak i w jaki sposób – ustala 

nauczyciel przedmiotu). 

5) Na każdej lekcji sprawdzane są ilościowo prace domowe, zaś jakościowo w zależności 

od liczby godzin danego przedmiotu w tygodniu: 

1 godz./tyg. - minimum 1 raz w semestrze, 

2-3 godz./tyg. - minimum 2 razy w semestrze, 

4-5 godz./tyg. - minimum 3 razy w semestrze. 

6) W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, pracy klasowej itp., 

termin należy ponownie uzgodnić z klasą (przy czym nie obowiązuje tygodniowe 

wyprzedzenie).  

4. Zasady i formy poprawiania osiągnięć, korygowania niepowodzeń uczniów. 

1) Po każdej pracy klasowej (język polski, matematyka), dokonuje się analizy błędów i 

poprawy; z innych przedmiotów w zależności od potrzeb zespołu klasowego.  

2) Pisemne prace klasowe są obowiązkowe. Uczeń nieobecny na pracy pisemnej 

uzgadnia z nauczycielem termin i sposób jej zaliczenia. W przypadku niezgłoszenia 

się w wyznaczonym terminie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

3) Uczeń może poprawiać każdą ocenę ze sprawdzianu lub pracy klasowej a inne oceny 

otrzymane w danym semestrze w zależności od liczby godzin danego przedmiotu w 

tygodniu: 

1 godz./tyg. - uczeń może poprawiać 1 inną ocenę, 

2 - 3 godz./tyg. - uczeń może poprawiać 2 inne oceny, 

4 - 5 godz./tyg. - uczeń może poprawiać 3 inne oceny, 

po ustaleniu z nauczycielem terminu, formy poprawy i rodzaju oceny, zgodnie z 

zasadami określonymi w PZO. Każdą ocenę z poprawy wpisuje się do dziennika 

elektronicznego (funkcja POPRAW, ocena pierwotna i ocena uzyskana w wyniku 

poprawy znajdą się w nawiasie kwadratowym).  

4) Uczeń poprawia daną  ocenę tylko raz. 

5) Ustalona przez  nauczyciela albo uzyskana w  wyniku  egzaminu klasyfikacyjnego 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem 

sytuacji, gdy uczeń lub jego rodzice zgłaszają zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli 

uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. 
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6) Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy 

uczeń lub jego rodzice zgłaszają zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. 

7) Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego są określone w rozdz. 9.  

8) Uczniowie mający kłopoty ze zrozumieniem pewnych partii materiału, mogą 

korzystać z indywidualnych konsultacji, po uzgodnieniu terminu z nauczycielem 

przedmiotu.  

9) Nauczyciel jest zobowiązany do udzielania uczniom informacji zwrotnej w formie 

ustnej lub pisemnej, ściśle związanej z kryteriami oceniania określonymi przed 

wykonaniem zadania, podkreślając mocne i słabe strony pracy ucznia, ze wskazaniem 

co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

5. Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów ucznia. 

1) Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik elektroniczny oraz arkusze ocen, w 

których dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym.  

2) Wychowawca oddziału gromadzi usprawiedliwienia nieobecności uczniów w 

kopercie.  

3) uchylony 

4) W dzienniku elektronicznym informacje dodatkowe mogą być zamieszczane w postaci 

komentarza do oceny. W przypadku sprawdzianu lub pracy klasowej komentarz do 

oceny jest obowiązkowy.  

5) Ujednoliceniu podlegają kolory wpisywanych ocen. Oceny z prac klasowych, 

wymagających znajomości większego zakresu wiedzy i umiejętności, wpisywane są 

do dziennika elektronicznego kolorem czerwonym, kartkówki zaś – kolorem 

zielonym. Pozostałe kolory ocen zależą od kategorii ustalonych przez nauczycieli 

zespołu przedmiotowego.  

6) Jeżeli uczeń nie przystąpił do pisania pracy klasowej, kartkówki lub innej 

przewidzianej przez nauczyciela formy sprawdzania wiedzy w miejsce brakującej 

oceny w dzienniku elektronicznym należy wpisać 0 (zero). 

7) Wszystkie nagrody i wyróżnienia, kary i nagany wychowawca odnotowuje w teczce 

wychowawcy. 

8) W arkuszu ocen wychowawca umieszcza informację dodatkową o promocji z 

wyróżnieniem. 

 

 

Rozdział 4 

Sposoby i zasady informowania uczniów i rodziców o postępach i osiągnięciach 

 

§ 72 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów) i 

zapisane w dzienniku elektronicznym.  

2. Sprawdzone i ocenione sprawdziany są przechowywane przez nauczyciela do końca roku 

szkolnego. Sprawdzone i ocenione kartkówki są oddawane uczniom i nie są 
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przechowywane w szkole.  

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel podczas dni 

otwartych szkoły lub w innym terminie wcześniej uzgodnionym:  

1) ustnie uzasadnia uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) ustaloną ocenę, 

2) udostępnia do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) sprawdzone 

i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania 

ucznia. 

4. Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach uczniów na bieżąco za pomocą 

dziennika elektronicznego, na spotkaniach klasowych minimum 3 razy w roku szkolnym 

oraz podczas dni otwartych raz w miesiącu.  

5. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni 

nauczyciele są zobowiązani do wpisania w dzienniku elektronicznym grożących ocen 

niedostatecznych. Wychowawca oddziału w tym samym terminie wysyła do rodziców 

(prawnych opiekunów) uczniów zagrożonych oceną niedostateczną wiadomość za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego z prośbą o zapoznanie się z grożącymi 

ocenami niedostatecznymi. Odebranie ww. wiadomości jest równoznaczne z 

zapoznaniem się rodziców (prawnych opiekunów) z grożącymi ocenami 

niedostatecznymi. W przypadku gdy rodzic (prawny opiekun) w ciągu tygodnia od 

wysłania wiadomości przez wychowawcę o grożących ocenach niedostatecznych, nie 

odczytał ww. wiadomości, wychowawca oddziału jest zobowiązany telefonicznie 

poinformować rodzica (prawnego opiekuna) o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi. 

Jeśli wychowawca nie może telefonicznie skontaktować się rodzicem (prawnym 

opiekunem) wówczas niezwłocznie wysyła listem poleconym za potwierdzeniem 

odbioru wiadomość o grożących ocenach niedostatecznych. 

6. Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni 

nauczyciele są zobowiązani do poinformowania uczniów i ich rodziców (opiekunów 

prawnych) o proponowanych ocenach śródrocznych i rocznych ze wszystkich 

przedmiotów poprzez wpisanie oceny proponowanej do dziennika elektronicznego wraz z 

tematem lekcji, świadczącym o wystawieniu ocen proponowanych.  

W tym samym terminie wychowawca oddziału wysyła do rodziców (prawnych 

opiekunów) uczniów wiadomość za pośrednictwem dziennika elektronicznego z prośbą o 

zapoznanie się z proponowanymi ocenami z poszczególnych przedmiotów. Odebranie 

ww. wiadomości jest równoznaczne z zapoznaniem się rodziców (prawnych opiekunów) 

z proponowanymi ocenami. 

Zaproponowana na dwa tygodnie przed klasyfikacją ocena nie jest ostateczna. 

7. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele 

poszczególnych przedmiotów i wychowawcy oddziałów są zobowiązani do 

poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o wystawionych 

ocenach poprzez wpisanie ich do dziennika elektronicznego.  

8. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel dokonuje wpisu 

oceny w zeszycie przedmiotowym. 

9. Indywidualne rozmowy nauczyciela z rodzicami możliwe są w ciągu dnia pracy pod 

warunkiem, że nie zakłóca to organizacji pracy nauczyciela i zapewnia bezpieczeństwo 

uczniów, z zachowaniem prawa nauczyciela do odmówienia rodzicowi rozmowy, gdy 
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zajdą ww. okoliczności. 

10. W czasie od poinformowania ucznia o grożących ocenach niedostatecznych ze 

wszystkich przedmiotów do czasu poinformowania o ostatecznej ocenie śródrocznej i 

rocznej uczeń może poprawiać oceny na zasadach ustalonych przez nauczyciela 

przedmiotu – poprawiać poszczególne oceny w formie ustnej bądź pisemnej z 

wyznaczonych przez nauczyciela przedmiotu partii materiału zgodnie z zasadami 

określonymi w PZO. 

 

Rozdział 5 

Klasyfikowanie 

 

§ 73 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Każdy semestr kończy się klasyfikacją. Pierwszy 

semestr dla gimnazjum kończy się ostatniego dnia przed feriami zimowymi lub w ostatni 

piątek stycznia, jeżeli ferie zimowe rozpoczynają się w lutym. Zakończenie drugiego 

semestru regulują przepisy MEN. 

2. Uczeń podlega klasyfikacji:  

1) śródrocznej i rocznej, 

2) końcowej. 

3. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Na klasyfikację końcową składają się:  

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie 

programowo najwyższej, oraz 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 

odpowiednio w klasach programowo niższych, oraz 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej. 

7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania.  

8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu ustnej opinii rady pedagogicznej oraz 

pisemnej samooceny ucznia (do wglądu wychowawcy). 

10. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz 

laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, otrzymuje z danych zajęć 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
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edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 44zb. Uczeń, który tytuł laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub 

finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą 

pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 

11. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne nie są ustalane jako średnia arytmetyczna ocen 

cząstkowych.  

12. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 

szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez 

zorganizowanie dla niego pomocy koleżeńskiej, kontrolę uczestnictwa w zajęciach 

wyrównawczych, indywidualne konsultacje z nauczycielem oraz systematyczny kontakt z 

rodzicami.  

13. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie lub semestrze, za który 

przeprowadzana jest klasyfikacja. 

14. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się "nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana".  

 

 

 

 

Rozdział 6 

Egzamin klasyfikacyjny 

 

§ 74 

1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny.  

2. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności 

lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić 

zgodę na egzamin klasyfikacyjny.  

3. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem 

egzaminów klasyfikacyjnych z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, 

informatyki i wychowania fizycznego, które mają przede wszystkim formę zadań 

praktycznych.   

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

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

1) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

a) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji, 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
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b) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

2) W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.  

5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki poza szkołą, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.  

1) W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany ten egzamin. 

2) Dla ucznia, o którym mowa w ust. 5, nie przeprowadza się egzaminów 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć 

artystycznych, zajęć technicznych i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych.  

3) W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.  

6. Uczeń ma prawo określić stopień wymagań edukacyjnych (K, P, R, D) obejmujących 

pytania egzaminacyjne. 

7. Pytania egzaminacyjne redaguje nauczyciel - egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły. 

8. 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) zadania egzaminacyjne,  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną, 

7) podpisy osób uczestniczących w posiedzeniu komisji.  

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

odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w ustalonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.  

11. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy 

uczeń lub jego rodzice zgłaszają zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna 

ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalenia tej oceny.  

12. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy 

uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłaszają zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
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uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.  

 

 

 

Rozdział 7 

Procedury postępowania w przypadku zastrzeżeń dotyczących wystawiania ocen 

niezgodnie z przepisami prawa 

 

§ 75 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:  

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala 

roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, 

2) w  przypadku  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania  -  ustala  roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,   w  drodze  

głosowania  zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje 

głos przewodniczącego komisji. 

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 

5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu 

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

4. W skład komisji wchodzą:  

1) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:  

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji,  

b) wychowawca oddziału,  

c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,  

d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A329
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g) przedstawiciel rady rodziców.  

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W 

takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same 

zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego, z zastrzeżeniem § 77 ust. 1. (uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.) 

7. Z prac komisji sporządza się protokół, stanowiący załącznik do arkusza ocen ucznia, 

zawierający w szczególności:  

1) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian, 

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

c) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, 

d) imię i nazwisko ucznia, 

e) zadania sprawdzające, 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną, 

g) podpisy osób uczestniczących w posiedzeniu komisji.  

2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:  

a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) imię i nazwisko ucznia, 

d) wynik głosowania, 

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem, 

f) podpisy osób uczestniczących w posiedzeniu komisji.  

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt. 1, dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez 

ucznia zadania praktycznego.  

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w ust. 2 pkt. 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 

dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

10. Przepisy § 74 ust. 11-12 oraz § 75 ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu 

poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez 

komisję jest ostateczna. 

 

Rozdział 8 

Promowanie 
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§ 76 

1. 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 § 77 ust. 

12 (Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w 

ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który 

nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem 

nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej). 

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  

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

średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych 

zajęć.  

1) W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen 

wlicza się obie roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do 

klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 77 ust. 12 

(Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w 

ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który 

nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem 

nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej).  

5. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć 

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne z wyróżnieniem.  

6. Na świadectwie szkolnym promocyjnym w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen 

klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się: 

1) poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć, 

2) ocenę z religii albo etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez 

wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena, 

3) ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak 

i zajęcia z etyki. 

 

 

 

Rozdział 9 

Egzamin poprawkowy 

 

§ 77 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo 

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych 
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zajęć.  

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, 

informatyki 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 skład 

komisji wchodzą:  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W 

takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia, zadania praktyczne) redaguje egzaminator, a 

zatwierdza dyrektor szkoły. 

7. Pytania egzaminacyjne zawierają treści nauczania zgodne z odpowiednim stopniem 

wymagań edukacyjnych dla danego etapu kształcenia. 

8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w 

szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

3) termin egzaminu poprawkowego, 

4) imię i nazwisko ucznia, 

5) zadania egzaminacyjne, 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną, 

7) podpisy osób uczestniczących w posiedzeniu komisji. 

9. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

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

wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.  

11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ustępu 12.  

12. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie 

zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem 
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nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.  

 

 

Rozdział 10 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

 

§ 78 

1. Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, możliwość uzyskiwania rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych o jeden stopień wyższej, niż przewidywana.  

2. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) w ciągu 3 dni od poinformowania o 

przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, mogą złożyć do 

dyrektora szkoły wniosek, wraz z uzasadnieniem, o ponowne ustalenie oceny, jeśli 

uznają, że przewidywana roczna ocena z zajęć edukacyjnych jest niższa od oczekiwanej. 

3. Do ponownego ustalenia klasyfikacyjnej oceny mają prawo ci uczniowie, którzy:  

1) uzyskali oceny ze wszystkich przeprowadzonych w danym okresie sprawdzianów 

pisemnych, pisząc je w ustalonych przez nauczyciela terminach (dotyczy też 

dodatkowego terminu w przypadku nieobecności), 

2) skorzystali z możliwości poprawy konkretnej formy sprawdzania wiadomości i 

umiejętności i uzyskali ocenę wyższą, co najmniej taką, o jaką ubiegają się w trybie 

uzyskiwania wyższej niż przewidywana oceny, 

3) wykonali wszystkie zlecone przez nauczyciela samodzielne prace, 

4) nie mieli żadnych nieusprawiedliwionych nieobecności na danych zajęciach 

edukacyjnych, 

5) w przypadku zajęć z wychowania fizycznego oraz zajęć artystycznych nie otrzymali 

ani jednej oceny niedostatecznej z aktywności na lekcji.  

4. W przypadku otrzymania uzasadnionego wniosku, dyrektor szkoły powołuje komisję w 

składzie:  

1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne w klasie,  

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, 

oraz informuje rodziców (prawnych opiekunów) o wyznaczonym dniu, kiedy odbędzie 

się pisemne i ustne sprawdzenie umiejętności i wiedzy ucznia.  

5. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą uczestniczyć w pracach komisji na własną prośbę 

wyrażoną we wniosku w charakterze obserwatorów.  

6. Komisja, na spotkaniu, które odbywa się najpóźniej jeden dzień przed planowaną radą 

klasyfikacyjną, przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia. Sprawdzian 

składa się z dwóch części pisemnej oraz ustnej - z wyjątkiem sprawdzianu z plastyki, 

muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Dyrektor w formie pisemnej 

powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o rozstrzygnięciu w sprawie. 

7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia obejmuje cały zakres treści programowych 

w danym roku i jest przygotowany zgodnie z wymaganiami na poszczególne oceny.  
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8. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej z zajęć 

edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.  

9. Z prac komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności:  

1) skład komisji,  

2) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia,  

3) zadania sprawdzające,  

4) wyniki sprawdzianu,  

5) ustaloną ocenę, 

6) podpisy osób uczestniczących w posiedzeniu komisji. 

10. Protokół z prac komisji przechowuje się w dokumentacji szkoły.  

11. Protokół z prac komisji, na prośbę rodziców (opiekunów prawnych) może być im 

udostępniony do wglądu w sekretariacie szkoły.  

 

Rozdział 11 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania 

 

§ 79 

1. Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, możliwość uzyskiwania rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania o jeden stopień wyższej, niż przewidywana.  

2. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) w ciągu 3 dni od poinformowania o 

przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, mogą złożyć do dyrektora 

szkoły wniosek, wraz z uzasadnieniem, odnoszącym się do kryteriów WZO, o ponowne 

ustalenie oceny zachowania, jeśli uznają, że przewidywana roczna ocena zachowania jest 

niższa od oczekiwanej. 

3. Do ponownego ustalenia klasyfikacyjnej oceny zachowania mają prawo ci uczniowie, 

którzy uważają, że istnieją działania, sprawy i zachowania, których nie uwzględnił 

wychowawca przy ustalaniu oceny.  

4. W przypadku otrzymania uzasadnionego wniosku, dyrektor szkoły powołuje komisję w 

składzie:  

1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,  

2) wychowawca oddziału, 

3) uchylony.  

Dyrektor szkoły może powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział, do którego 

uczęszcza uczeń, pedagoga, psychologa oraz uczniów samorządu klasowego, celem 

dodatkowej analizy proponowanej przez wychowawcę oceny zachowania. Argumenty 

nauczycieli oraz uczniów mogą przekonać wychowawcę oddziału o zmianie 

proponowanej oceny. 

5. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą uczestniczyć w posiedzeniu komisji na własną 

prośbę wyrażoną we wniosku w charakterze obserwatorów.  

6. Komisja, na posiedzeniu, które odbywa się najpóźniej jeden dzień przed planowaną radą 

klasyfikacyjną, po przeanalizowaniu informacji znajdujących się w dokumentacji 

szkolnej oraz biorąc pod uwagę argumentację wychowawcy, ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. Dyrektor w formie pisemnej powiadamia rodziców 
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(prawnych opiekunów) o rozstrzygnięciu w sprawie. 

7. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  

8. Z prac komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności:  

1) skład komisji,  

2) termin posiedzenia, 

3) uchylony,  

4) ustaloną ocenę z uzasadnieniem, 

5) podpisy osób uczestniczących w posiedzeniu komisji. 

9. Protokół z prac komisji przechowuje się w dokumentacji szkoły.  

10. Protokół z prac komisji, na prośbę rodziców (opiekunów prawnych) może być im 

udostępniony do wglądu w sekretariacie szkoły.  

 

 

Rozdział 12 

Projekt edukacyjny 

 

§ 80 

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 te treści.  

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

obejmuje następujące działania: 

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego, 

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji,  

3) wykonanie zaplanowanych działań, 

4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego, 

5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.  

5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w 

porozumieniu z radą pedagogiczną. 

6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu 

wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.  

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

realizować projekt edukacyjny, na pierwszym wrześniowym zebraniu, nie później jednak 

niż do końca września, 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. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w 

realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji 

projektu edukacyjnego. 
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10. Zwolnienie ucznia z realizacji projektu następuje na podstawie wniosku złożonego przez 

rodziców (opiekunów prawnych) ucznia do dyrektora szkoły w terminie 14 dni po 

pozyskaniu informacji o realizacji projektu, z podaniem uzasadnienia. Przed podjęciem 

decyzji dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii pedagoga, psychologa, wychowawcy lub 

innych nauczycieli uczących w danym oddziale. 

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

miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu 

edukacyjnego wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".  

12. Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego zapisane są w Regulaminie 

Realizacji Projektu Edukacyjnego. 

 

 

 

 

Rozdział 13 

Ukończenie szkoły 

 

§ 81 

1. 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 i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem 

§ 73 ust. 10 (Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 

22 ust. 2 pkt 8, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną 

ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb. 

Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową 

ocenę klasyfikacyjną.), uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od 

oceny niedostatecznej, 

2) jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu, o którym mowa w § 84. 

2. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o 

której mowa w ust. 1 pkt. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen 

co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

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

średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych 

zajęć.  

1) W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen 

wlicza się obie roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

4. Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.  
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5. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązujących zajęć 

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

zachowania, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem. 

6. Na świadectwie ukończenia szkoły w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen 

klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się: 

1) poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć, 

2) ocenę z religii albo etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez 

wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena, 

3) ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak 

i zajęcia z etyki. 

 

 

 

 

Rozdział 14 

Zasady oceniania zachowania 

 

§ 82 

1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków 

szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób, 

funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, respektowaniu zasad współżycia społecznego 

ogólnie przyjętych norm etycznych.  

2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania.  

3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia:  

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, w tym:  

a) systematyczność uczęszczania do szkoły, 

b) przestrzeganie zarządzeń i regulaminów szkoły,  

c) nieużywanie telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych w 

czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych,  

d) wykonywanie zleconych zadań, powierzonych funkcji, poleceń pracowników 

szkoły,  

e) stosunek do nauki, wysiłek włożony w wywiązanie się z obowiązków ucznia, w 

tym udział w realizacji projektu edukacyjnego, o którym mowa w § 80.  

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, w tym:  

a) dbałość o mienie szkolne, prywatne i własne, 

b) okazywanie dobra, tolerancji, reagowanie na zło.  

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, w szczególności:  

a) godne reprezentowanie szkoły poprzez udział w konkursach, zawodach 

sportowych, 

b) udział w zajęciach pozalekcyjnych, organizowanie i udział w imprezach szkolnych 

i klasowych,  

c) przygotowywanie  akademii  i  apeli,  włączanie  się w  akcje  charytatywne i akcje 

wolontariacie. 
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4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, w tym:  

a) nieuleganie nałogom, chronienie innych osób przed nałogami, 

b) postępowanie nie stwarzające sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu 

własnemu i innych,  

c) nieprzejawianie  zachowań agresywnych,  stosowanie  się do  uwag  i  zaleceń 

pracowników szkoły, które uwzględniają bezpieczeństwo i zdrowie uczniów i 

innych osób. 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, a szczególnie:  

a) dbałość o wygląd, właściwy strój,  

b) pochwały, nagany, upomnienia.  

7) okazywanie szacunku innym osobom.  

4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej 

skali:  

1) wzorowe,  

2) bardzo dobre, 

3) dobre,  

4) poprawne,  

5) nieodpowiednie, 

6) naganne. 

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

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 

zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.  

6. Dopuszcza się podwyższenie oceny z zachowania uczniowi, który nie spełnia wszystkich 

kryteriów na określoną ocenę, ale wykazuje znaczącą poprawę w swoim zachowaniu.  

7. Wychowawca ocenia zachowanie ucznia za każdy miesiąc na pierwszej godzinie 

wychowawczej w kolejnym miesiącu. Miesięczne oceny z zachowania wpisuje w 

dzienniku elektronicznym. Na podstawie ocen miesięcznych wychowawca wystawia 

śródroczną, roczną oraz końcową klasyfikacyjną ocenę zachowania.  

8. Jeżeli uczeń otrzymał naganę dyrektora szkoły otrzymuje w danym miesiącu ocenę 

nieodpowiednią z zachowania, natomiast jeżeli otrzymał naganę udzieloną przez 

wychowawcę, ocena z zachowania nie może być wyższa niż ocena poprawna.  

9. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,  

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.  

10. Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, wychowawca 

oddziału zobowiązany jest do poinformowania uczniów i ich rodziców (opiekunów 

prawnych) o proponowanych ocenach śródrocznych i rocznych zachowania poprzez 

wpisanie ich w dzienniku elektronicznym. W tym samym terminie wychowawca oddziału 

wysyła wiadomość do rodziców (prawnych opiekunów) ucznia za pośrednictwem 

dziennika elektronicznego z prośbą o zapoznanie się z proponowanymi ocenami 
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zachowania. Odebranie ww. wiadomości jest równoznaczne z zapoznaniem się rodziców 

(prawnych opiekunów) z proponowanymi ocenami zachowania.  

Oceny przewidywane na dwa tygodnie przed klasyfikacją nie muszą być ocenami 

klasyfikacyjnymi.  

11. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca 

oddziału jest zobowiązany wystawić oceny z zachowania wpisując je do dziennika 

elektronicznego. 

12. Ocenę zachowania ustala wychowawca oddziału na przedostatniej lub ostatniej godzinie 

z wychowawcą, nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej, uwzględniając: samoocenę ucznia, ustne opinie nauczycieli i 

pracowników szkoły, pochwały i uwagi o zachowaniu odnotowane w dzienniku 

elektronicznym, możliwości poprawy zachowania, frekwencję. 

13. Ocena zaproponowana na dwa tygodnie przed klasyfikacją może ulec zmianie jedynie w 

wyjątkowych sytuacjach, zgodnie z procedurami dotyczącymi warunków i trybu 

uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zachowania. 

 

Rozdział 15 

Szczegółowe kryteria oceniania zachowania 

 

§ 83 

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który swoim stosunkiem do obowiązków szkolnych, 

kulturą osobistą i aktywnością społeczną stanowi wzór do na śladowania dla innych – 

spełnia wszystkie z poniższych kryteriów:  

1) W zakresie wywiązywania się z obowiązków ucznia:  

a) ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności; punktualnie przychodzi na lekcje 

(nie ma żadnych spóźnień), bez uzasadnionego powodu nie opuszcza 

pojedynczych zajęć, 

b) bezdyskusyjnie przestrzega wszystkich zarządzeń szkoły, obowiązujących 

regulaminów i zasad czystości pomieszczeń szkolnych (m.in.: zmienia obuwie, nie  

otrzymał żadnej uwagi odnotowanej w dzienniku elektronicznym za używanie 

telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć), 

c) odpowiedzialnie wykonuje zadania (zlecone   i  podjęte   samodzielnie) związane  

z  powierzonymi  funkcjami  szkolnymi  i  klasowymi  oraz  polecenia wszystkich 

pracowników szkoły, 

d) pracuje systematycznie, zawsze jest przygotowany do zajęć, osiąga jak najlepsze 

wyniki w granicach swych możliwości, 

e) aktywnie, odpowiedzialnie i z zaangażowaniem uczestniczył w realizacji projektu 

edukacyjnego o którym mowa w § 80, wykazywał się dużą samodzielnością i 

innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, 

wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach 

projektu, a także wykazywał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i 

wyciągania wniosków. 



  

64 

 

2) W zakresie postępowania zgodnego z dobrem społeczności szkolnej:  

a) szczególnie dba o mienie ogólnospołeczne, szkolne,  prywatne i własne, 

b) dostrzegając zło, potrafi na nie odpowiednio zareagować.  

3) W zakresie dbałości o honor i tradycje szkoły:  

a) w każdej sytuacji i w każdym miejscu dba o dobre imię szkoły oraz godnie ją 

reprezentuje poprzez udział w konkursach, zawodach sportowych, 

b) bierze czynny udział w zajęciach pozalekcyjnych, pełni funkcje w szkole lub klasie, 

organizuje imprezy szkolne i klasowe, uczestniczy w akcjach charytatywnych, 

pracuje jako wolontariusz (co najmniej w jednej z wymienionych form). 

4) W zakresie dbałości o piękno mowy ojczystej: 

a) nigdy nie używa wulgaryzmów, zawsze stosuje zwroty grzecznościowe.  

5) W zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 

a) nigdy, w żadnej sytuacji nie ulega nałogom; chroni inne osoby przed nimi,  

b) nigdy nie stwarza sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i 

innych, nie przejawia żadnych zachowań agresywnych, nie nosi niebezpiecznych 

przedmiotów (lasery, proce, pistolety, itp.), zawsze stosuje się do uwag 

pracowników szkoły, które dotyczą zdrowia i bezpieczeństwa społeczności 

szkolnej.  

6) W zakresie godnego, kulturalnego zachowanie się w szkole i poza nią:  

a) zawsze dba o czystość i schludny wygląd, nosi przyzwoity, niewyzywający ubiór, 

nie  farbuje   włosów, nie  maluje  paznokci,  nie  używa  makijażu,  nie  nosi 

wyzywających ozdób, 

b) nie otrzymał żadnej nagany, upomnienia ani uwagi. 

7) W zakresie okazywania szacunku innym osobom:  

a) w  każdej  sytuacji  postępuje  zgodnie  z  zasadami  etycznymi  i  moralnymi, z 

szacunkiem odnosi  się do osób starszych i rówieśników. 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia  wszystkie z poniższych kryteriów: 

1) W zakresie wywiązywania się z obowiązków ucznia:  

a) usprawiedliwia wszystkie nieobecności, punktualnie przychodzi na lekcje (dopuszcza 

się 2 spóźnienia w miesiącu), bez uzasadnionego powodu nie opuszcza pojedynczych 

zajęć, 

b) przestrzega wszystkich zarządzeń szkoły, obowiązujących regulaminów i zasad 

czystości pomieszczeń szkolnych (m.in. zmienia obuwie, otrzymał nie więcej niż 1 

uwagę odnotowaną w dzienniku elektronicznym za używanie telefonu komórkowego i 

innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć), 

c) odpowiedzialnie wykonuje zadania (zlecone i podjęte samodzielnie) związane z 

powierzonymi funkcjami szkolnymi i klasowymi oraz polecenia wszystkich 

pracowników szkoły, 

d) pracuje systematycznie, zawsze jest przygotowany do zajęć, osiąga jak najlepsze 

wyniki w granicach swoich możliwości, 

e) aktywnie, odpowiedzialnie uczestniczył w realizacji projektu edukacyjnego, o 

którym mowa w § 80, był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt 

edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i 

nacechowana życzliwością.  
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2) W zakresie postępowania zgodnego z dobrem społeczności szkolnej:  

a) dba o mienie ogólnospołeczne, szkolne, prywatne i własne,  

b) dostrzegając zło, potrafi na nie odpowiednio reagować.  

3) W zakresie dbałości o honor i tradycje szkoły:  

a) w każdej sytuacji i w każdym miejscu dba o dobre imię szkoły oraz godnie ją 

reprezentuje poprzez udział w konkursach, zawodach sportowych, 

b) bierze czynny udział w zajęciach pozalekcyjnych, pełni funkcje w szkole lub klasie, 

organizuje i bierze czynny udział w imprezach szkolnych i klasowych (co najmniej 

w jednej z wymienionych form). 

4) W zakresie dbałości o piękno mowy ojczystej: 

a) nigdy nie używa wulgaryzmów, zawsze stosuje zwroty grzecznościowe.  

5) W zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:  

a) w żadnej sytuacji nie ulega nałogom, chroni inne osoby przed nimi,  

b) nie stwarza sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych, 

nie przejawia żadnych zachowań agresywnych, nie nosi niebezpiecznych 

przedmiotów (lasery, proce, pistolety, itp.), stosuje się do uwag pracowników 

szkoły, które dotyczą zdrowia i bezpieczeństwa społeczności szkolnej. 

6) W zakresie godnego, kulturalnego zachowanie się w szkole i poza nią: 

a) dba o czystość i schludny wygląd, nosi przyzwoity, niewyzywający ubiór, nie 

farbuje włosów, nie maluje paznokci, nie używa makijażu, nie nosi wyzywających 

ozdób, 

b) nie otrzymał żadnej nagany ani upomnienia, dopuszcza się 2 uwagi w miesiącu, 

które nie są wynikiem zachowań agresywnych.  

7) W zakresie okazywania szacunku innym osobom.  

a) postępuje  zgodnie  z  zasadami  etycznymi  i  moralnymi;  z szacunkiem  odnosi 

się do osób  starszych i rówieśników. 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia  wszystkie z poniższych kryteriów: 

1) W zakresie wywiązywania się z obowiązków ucznia:  

a) systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne (dopuszcza się do 3 godz. 

nieusprawiedliwionych w miesiącu); nie spóźnia się bez ważnych przyczyn 

(dopuszcza się 3 spóźnienia w miesiącu), 

b) przestrzega wszystkich zarządzeń szkoły, obowiązujących regulaminów i zasad 

czystości pomieszczeń szkolnych (m.in. zmienia obuwie, otrzymał nie więcej niż 3 

uwagi odnotowane w dzienniku elektronicznym za używanie telefonu komórkowego i 

innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć), 

c) w miarę swoich możliwości wykonuje zadania (zlecone i podjęte samodzielnie) 

związane z powierzonymi funkcjami szkolnymi i klasowymi oraz polecenia wszystkich 

pracowników szkoły, 

d) pracuje systematycznie i osiąga wyniki w granicach swoich możliwości; jest prawie 

zawsze przygotowany do zajęć,  

e) w granicach swoich możliwości uczestniczył w realizacji projektu edukacyjnego, o 

którym mowa w § 80, współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, 

wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania.  

2) W zakresie postępowania zgodne z dobrem społeczności szkolnej:  
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a) dba o mienie ogólnospołeczne, szkolne, prywatne i własne,  

b) potrafi właściwie reagować na własne błędy i potknięcia.  

3) W zakresie dbałości o honor i tradycje szkoły:  

a) dba o dobre imię szkoły oraz godnie ją reprezentuje,  

b) angażuje się w życie szkoły i klasy.  

4) W zakresie dbałości o piękno mowy ojczystej: 

a) nie używa wulgaryzmów, zawsze stosuje zwroty grzecznościowe.  

5) W zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:  

a) wystrzega się nałogów, 

b) nie stwarza sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych; 

nie przejawia agresji; nie nosi niebezpiecznych przedmiotów (lasery, proce, 

pistolety, itp.), stosuje się do uwag pracowników szkoły, które dotyczą zdrowia  i  

bezpieczeństwa  społeczności szkolnej. 

6) W zakresie godnego, kulturalnego zachowanie się w szkole i poza nią:  

a) stara się być czysty i schludny, unika wyzywających strojów i fryzur, 

niestosownych ozdób, nie używa makijażu, 

b) nie otrzymał żadnej nagany, dopuszcza się 3 uwagi w miesiącu, które nie są 

wynikiem zachowań agresywnych.  

7) W zakresie okazywania szacunku innym osobom:  

a) postępuje zgodnie z ogólnie przyjętymi normami moralnymi, właściwie odnosi się 

do osób starszych i rówieśników.  

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, którego stosunek do obowiązków, kultura osobista i 

aktywność społeczna oceniane są za prawidłowe, który spełnia wszystkie z poniższych 

kryteriów:  

1) W zakresie wywiązywania się z obowiązków ucznia:  

a) stara się unikać nieobecności i spóźnień (dopuszcza się do 6 godz. 

nieusprawiedliwionych i 6 spóźnień w miesiącu), sporadycznie nie przestrzega 

zarządzeń szkoły, obowiązujących regulaminów i zasad czystości pomieszczeń 

szkolnych (dot. m.in. zmiany obuwia, telefonów komórkowych - otrzymał nie 

więcej niż 5 uwag odnotowanych w dzienniku elektronicznym za używanie 

telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć), 

b) na ogół wywiązuje się z powierzonych zadań, reaguje na polecenia pracowników 

szkoły, 

c) pracuje niezbyt systematycznie, osiąga wyniki w granicach swoich możliwości, 

korzysta z pomocy kolegów i nauczycieli, 

d) uczestniczył w realizacji projektu gimnazjalnego, o którym mowa w § 80, 

współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane 

przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na 

prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu. 

2) W zakresie postępowania zgodne z dobrem społeczności szkolnej:  

a) celowo nie niszczy mienia szkolnego,  

b) w wyniku zabiegów wychowawczych stara się poprawić swoje zachowanie.  

3) W zakresie dbałości o honor i tradycje szkoły:  

a) dba o honor szkoły, odpowiednio zachowuje się na terenie szkoły i poza nią,  
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b) na ogół bierze  udział w  życiu szkoły i klasy.  

4) W zakresie dbałości o piękno mowy ojczystej: 

a) stara się nie używać wulgaryzmów, pamięta o stosowaniu zwrotów 

grzecznościowych. 

5) W zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 

a) stara się wystrzegać nałogów, 

b) stara się kontrolować swoje negatywne zachowania, hamować agresję, nie stwarzać 

sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.  

6) W zakresie godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią:  

a) stara się przestrzegać higieny osobistej, ale strój i fryzura budzą zastrzeżenia (nosi 

nieodpowiedni strój i ozdoby, farbuje włosy),  

b) otrzymał nie więcej niż jedną naganę, nieliczne upomnienia, dopuszcza się do 5 

uwag w miesiącu, które nie są wynikiem zachowań agresywnych.  

7) W zakresie okazywania szacunku innym osobom:  

a) prawidłowo odnosi się do osób starszych i rówieśników. 

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który posiada niewłaściwy stosunek do 

obowiązków szkolnych, osób dorosłych i rówieśników, nie stara się poprawić swojego 

zachowania, nie spełnia niektórych kryteriów oceny poprawnej. 

1) W zakresie wywiązywania się z obowiązków ucznia:  

a) spóźnia się i opuszcza zajęcia (ma więcej niż 6 godz. nieusprawiedliwionych i 

więcej niż 6 spóźnień w miesiącu), wagaruje, 

b) nie  przestrzega   zarządzeń  szkoły,   obowiązujących   regulaminów  i zasad 

czystości pomieszczeń szkolnych, nagminnie korzysta z telefonu komórkowego i 

innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć i nie reaguje na upomnienia 

nauczyciela, 

c) nie wywiązuje się z powierzonych zadań, nie reaguje na polecenia pracowników 

szkoły,  

d) nie pracuje systematycznie, nie osiąga wyników w granicach swoich możliwości, 

nie korzysta z pomocy kolegów i nauczycieli,  

e) uczestniczył w realizacji projektu edukacyjnego, o którym mowa w § 80, ale mimo 

złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie 

wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były 

opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych 

członków zespołu. 

2) W zakresie postępowania zgodnego z dobrem społeczności szkolnej:  

a) niszczy mienie szkolne i własne, nie dba o zeszyty i podręczniki,  

b) zabiegi  wychowawcze nie przynoszą poprawy zachowania.  

3) W zakresie dbałości o honor i tradycje szkoły:  

a) nie dba o honor szkoły, niewłaściwie zachowuje się na terenie szkoły i poza nią,  

b) nie włącza się w życie szkoły i klasy.  

4) W zakresie dbałości o piękno mowy ojczystej: 

a) używa wulgaryzmów, nie stosuje zwrotów grzecznościowych.  

5) W zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 

a) ulega nałogom (jednemu),  
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b) jest agresywny, nie reaguje na uwagi nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

stwarza sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu innych osób (przynosi 

niebezpieczne przedmioty, stosuje przemoc wobec słabszych, urządza bijatyki, 

itp.). 

6) W zakresie godnego, kulturalnego zachowanie się w szkole i poza nią: 

a) stara się przestrzegać higieny osobistej, ale strój i fryzura budzą zastrzeżenia (nosi 

nieodpowiedni strój i ozdoby, farbuje włosy), 

b) otrzymał naganę dyrektora lub wychowawcy, upomnienia, otrzymał więcej niż 5 

uwag w miesiącu, które były wynikiem zachowań agresywnych.  

7) W zakresie okazywania szacunku innym osobom:  

a) nieprawidłowo odnosi się do osób starszych i rówieśników, lekceważący 

pracowników szkoły.  

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny nieodpowiedniej,  

a ponadto: 

1) nagminnie wagaruje,  

2) stosuje agresję słowną i czynną,  

3) udowodniono mu kradzieże, włamania, akty wandalizmu, 

4) wszedł w kolizję z prawem, 

5) pali papierosy, pije alkohol, narkotyzuje się, 

6) nie uczestniczył w realizacji projektu edukacyjnego, odmówił wzięcia udziału w 

projekcie. 

 

Rozdział 16 

Egzamin gimnazjalny 

 

§ 84 

Ilekroć w rozdziale 16 jest mowa o ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin. 

2. Egzamin obejmuje wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego 

określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwany dalej "egzaminem 

gimnazjalnym". 

3. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:  

1) w części pierwszej - humanistycznej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka 

polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, 

2) w części drugiej - matematyczno-przyrodniczej - wiadomości i umiejętności z zakresu 

matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i 

chemii, 

3) w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego. 

4. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez 

dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 
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5. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, o której 

mowa w art. 9a ust. 2 pkt. 10 lit. b ustawy, jest ogłaszana nie później niż do dnia 10 

września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny. 

6. Komunikat w sprawie: 

a) harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz 

egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt. 10 lit. a tiret pierwsze 

ustawy, jest ogłaszany nie później niż do dnia 20 sierpnia roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, 

b) materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na egzaminie 

gimnazjalnym, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt. 10 lit. a tiret drugie ustawy, jest 

ogłaszany nie później niż do dnia 10 września roku szkolnego, w którym jest 

przeprowadzany egzamin gimnazjalny, 

c) szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu 

gimnazjalnego, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt. 10 lit. a tiret trzecie ustawy, jest 

ogłaszany nie później niż do dnia 10 września roku szkolnego, w którym jest 

przeprowadzany egzamin gimnazjalny. 

7. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z jednego z 

następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, 

niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego i ukraińskiego. 

8. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z zakresu tego języka 

obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. 

9. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana na poziomie:     

1) podstawowym – obejmuje wymagania określone w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego na poziomie III.0,    

2) rozszerzonym – obejmuje wymagania określone w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego na poziomie III.1.   

10. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację 

wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią 

egzaminu gimnazjalnego. 

11. W deklaracji, o której mowa w ust. 10. podaje się również informację o zamiarze 

przystąpienia ucznia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie 

rozszerzonym - w przypadku ucznia, który w gimnazjum nie kontynuował nauki języka 

obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego. 

12. Deklarację, o której mowa w ust. 10, składa się nie później niż do dnia 30 września roku 

szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny. 

13. Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed 

terminem egzaminu gimnazjalnego pisemną informację o zmianie języka obcego 

nowożytnego wskazanego w deklaracji, rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej 

egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym - w przypadku, o którym mowa w 

art. 44zu ust. 7 i art. 44zw ust. 3 ustawy o systemie oświaty. 

14. Informację o języku obcym nowożytnym, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej 

egzaminu gimnazjalnego, oraz informację o zamiarze przystąpienia ucznia do części 

trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, dołącza się do wykazu, o 

którym mowa w ust. 15. 
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15. Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji i informacji, o których mowa w art. 

44zy ust. 1 i 2 ustawy, sporządza wykaz uczniów przystępujących do  egzaminu 

gimnazjalnego i przekazuje go w postaci elektronicznej dyrektorowi okręgowej komisji 

egzaminacyjnej w terminie określonym przez dyrektora tej komisji, nie później niż do 

dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany  egzamin gimnazjalny. 

Wykaz zawiera:                                                             

1) dane uczniów: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru 

PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

datę i miejsce urodzenia, płeć, oznaczenie oddziału i numer ucznia w dzienniku 

lekcyjnym,                                                                                                          

2) informację o języku obcym nowożytnym, z którego uczniowie przystąpią do części 

trzeciej egzaminu gimnazjalnego, wraz ze wskazaniem uczniów,  którzy obowiązkowo 

przystąpią do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym oraz 

tych, którzy zamierzają przystąpić do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na 

poziomie rozszerzonym,    

3) informację o uczniach, którzy korzystają z dostosowania formy lub warunków 

przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego. 

16. Jeżeli informacja, o której mowa w art. 44zy ust. 2 ustawy, została złożona po 

przekazaniu dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej wykazu, o którym mowa w 

ust. 15, dyrektor szkoły informuje niezwłocznie dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej o:  

1) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji, 

2) rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie  

rozszerzonym. 

17. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do 

egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie opinii publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo 

niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni 

specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy. 

18. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia. 

19. Opinia, o której mowa w ust. 17, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-

pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku 

szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, z tym że w przypadku 

uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego - nie wcześniej niż po ukończeniu 

szkoły podstawowej. 

20. Opinię, o której mowa w ust. 17, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają 

dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest 

przeprowadzany egzamin gimnazjalny. 
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21. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia za zgodą dyrektora 

okręgowej komisji egzaminacyjnej egzamin gimnazjalny może być przeprowadzony w 

innym miejscu niż szkoła. 

22. Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 21, składa do dyrektora okręgowej 

komisji egzaminacyjnej dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia albo 

pełnoletnim uczniem, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu 

gimnazjalnego. 

23. W uzasadnionych przypadkach wniosek, o którym mowa w ust. 22, może być złożony w 

terminie późniejszym.  

24. Zaświadczenie o stanie zdrowia przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 

dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do  egzaminu 

gimnazjalnego. 

25. Zaświadczenie o stanie zdrowia może być przedłożone w terminie późniejszym, 

niezwłocznie po jego otrzymaniu.  

26. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opracowuje szczegółową informację o 

sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do 

indywidualnych potrzeb uczniów, o których mowa w ust. 17, 18 i 21, i podaje ją do 

publicznej wiadomości na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie 

później niż do dnia 10 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin 

gimnazjalny. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu 

gimnazjalnego do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego. 

27. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej o uzyskanym przez ucznia tytule laureata lub finalisty olimpiady 

przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego, uprawniającego do zwolnienia z 

danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka 

obcego nowożytnego – z części trzeciej tego egzaminu. Laureaci i finaliści olimpiad 

przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim, są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego na 

podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub 

finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.  

28. W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego w miejscach 

przeznaczonych na wpisanie wyniku z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z części trzeciej tego 

egzaminu, wpisuje się „100% punktów” oraz odpowiednio „zwolniony” albo 

„zwolniona”.  

29. Za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego w szkole odpowiada przewodniczący 

zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. 

30. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem 

egzaminu gimnazjalnego powołuje członków zespołu egzaminacyjnego oraz może 

powołać zastępcę przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu.  

31. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem 

egzaminu gimnazjalnego, powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu 
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gimnazjalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza 

przewodniczących tych zespołów. 

32. Jeżeli przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek tego zespołu z powodu 

choroby lub innych ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w egzaminie 

gimnazjalnym, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje w zastępstwie 

innego przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka tego zespołu. 

33. Jeżeli przewodniczący zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca z powodu choroby lub 

innych ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w egzaminie gimnazjalnym, dyrektor 

komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej 

szkole. 

34. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca powinni odbyć szkolenie w 

zakresie organizacji sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego organizowane przez 

okręgową komisję egzaminacyjną w roku szkolnym, w którym jest przeprowadzany 

egzamin gimnazjalny, oraz przeprowadzić takie szkolenie dla nauczycieli zatrudnionych 

w danej szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących.   

35. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego w danej szkole: 

1) nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony  egzamin 

gimnazjalny, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

2) nadzoruje przebieg  egzaminu gimnazjalnego, 

3) przedłuża czas trwania egzaminu gimnazjalnego dla uczniów, o których mowa w ust. 

17 (uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się) ust. 18 (uczniów 

posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania) oraz 21 (uczniowie 

chorzy lub niesprawni czasowo), 

4) sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego lub 

części egzaminu gimnazjalnego albo przerwali egzamin gimnazjalny lub część 

egzaminu gimnazjalnego, oraz niezwłocznie po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego 

przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej,  

5) zabezpiecza, po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego, zestawy zadań i karty 

odpowiedzi uczniów i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez 

dyrektora komisji okręgowej, 

6) nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej przygotowania i 

przebiegu egzaminu gimnazjalnego. 

36. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego 

zespołu odbiera przesyłkę zawierającą materiały egzaminacyjne niezbędne do 

przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego i sprawdza, czy nie została ona naruszona, a 

następnie, czy zawiera ona wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do 

przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego. Czynności te mogą zostać wykonane w 

obecności innego członka zespołu egzaminacyjnego.  

37. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, o których mowa w ust. 36, zostały naruszone 

lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu 

gimnazjalnego, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego 

członek tego zespołu niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. 

Dyrektor komisji okręgowej informuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub 

upoważnionego przez niego członka tego zespołu o dalszym postępowaniu. 
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38. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego 

zespołu przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do 

przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego.  

39. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia. 

40. Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego – humanistyczna, obejmująca wiadomości i 

umiejętności z zakresu:  

1) języka polskiego – trwa 90 minut,  

2) historii i wiedzy o społeczeństwie – trwa 60 minut.  

41. Część druga egzaminu gimnazjalnego – matematyczno-przyrodnicza, obejmująca 

wiadomości i umiejętności z zakresu:  

1) matematyki – trwa 90 minut, 

2) przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii – trwa 60 minut. 

42. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu 

języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i część trzecia tego egzaminu na 

poziomie rozszerzonym trwają po 60 minut.   

43. Do czasu trwania egzaminu gimnazjalnego nie wlicza się czasu przeznaczonego na 

sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.  

44.  Każdy zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego rozpoczynają 

się o godzinie określonej w komunikacie, o którym mowa w ust. 6. Czas trwania  danego 

zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się z 

chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego 

czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy uczniów.  

45. Trzecia część egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa dla 

wszystkich uczniów. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, o których mowa 

w ust. 2, dla poziomu III.0. 

46. Uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na 

podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są obowiązani przystąpić dodatkowo 

do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. Zadania 

egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, o których mowa w ust. 2, dla poziomu III.1. 

47. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym mogą również 

przystąpić uczniowie, którzy nie spełniają warunku określonego w ust. 46. 

48. Dla uczniów, o których mowa w ust. 17, 18 i 21, czas trwania egzaminu gimnazjalnego 

może być przedłużony, nie więcej jednak niż o: 

1) 60 minut - w przypadku części pierwszej i części drugiej egzaminu gimnazjalnego; 

2) 45 minut - w przypadku części trzeciej egzaminu gimnazjalnego. 

49. Zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy 

uczniów. 

50. W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej 2 nauczycieli, z tym że co najmniej 

jeden nauczyciel jest zatrudniony w: 

1) szkole, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny; nauczyciel ten pełni 

funkcję przewodniczącego zespołu, 

2) innej szkole lub w placówce. 
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51. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności 

odpowiada za prawidłowy przebieg egzaminu gimnazjalnego w danej sali 

egzaminacyjnej. 

52. W przypadku gdy w sali jest więcej niż 25 uczniów, liczbę członków zespołu 

nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów. 

53. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu 

nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki. 

54. W przypadku egzaminu gimnazjalnego członkami zespołu nadzorującego nie mogą być 

nauczyciele przedmiotów wchodzących w zakres danej części tego egzaminu, a w 

przypadku części trzeciej egzaminu gimnazjalnego - nauczyciele tego języka obcego 

nowożytnego, z którego zakresu jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny. 

55. Przed rozpoczęciem danej części egzaminu gimnazjalnego przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety, zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi, 

oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego nie zostały 

naruszone. 

56. W przypadku stwierdzenia, że materiały egzaminacyjne zostały naruszone, 

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego 

zespołu zawiesza dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego 

i powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor okręgowej 

komisji egzaminacyjnej informuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub 

upoważnionego przez niego członka tego zespołu o dalszym postępowaniu. Informację o 

zawieszeniu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego 

oraz podjętych działaniach zamieszcza się w protokole zbiorczym, o którym mowa w  

ust. 100.  

57. W przypadku stwierdzenia, że materiały egzaminacyjne nie zostały naruszone, 

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego 

zespołu otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz 

przedstawiciela uczniów, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów 

nadzorujących arkusze egzaminacyjne w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w 

poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz inne materiały egzaminacyjne niezbędne 

do przeprowadzenia danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego. 

58. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie 

wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików. Przewodniczący 

zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów stolików w przypadku 

uczniów korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu 

gimnazjalnego. 

59. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają uczniom arkusze egzaminacyjne, polecając 

sprawdzenie, czy są one kompletne i zawierają zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty 

odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych.   

60. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu 

egzaminacyjnym i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny.  
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61.  Informację o wymianie zestawu zadań z kartą odpowiedzi przewodniczący zespołu 

nadzorującego zamieszcza w protokole, o którym mowa w ust. 97 pkt. 2. Wymianę 

arkusza egzaminacyjnego uczeń potwierdza podpisem w protokole. 

62. Przed rozpoczęciem danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego zamieszcza się kod 

ucznia i numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu 

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz naklejki przygotowane przez 

okręgową komisję egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.  

63. Przed rozpoczęciem danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają w obecności uczniów 

poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek, o których mowa w ust. 62, w arkuszu 

egzaminacyjnym.   

64. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. 

Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność 

pracy uczniów. 

65. Na stolikach mogą się znajdować tylko arkusze egzaminacyjne oraz materiały i przybory 

pomocnicze wymienione w komunikacie, o którym mowa w ust. 6.  

66. Do sali, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, nie można wnosić żadnych 

urządzeń telekomunikacyjnych ani z nich korzystać.  

67. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali. W 

szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może 

zezwolić uczniowi na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających 

możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających 

pomocy medycznej. 

68. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, 

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu 

nadzorującego oraz obserwatorzy, którymi mogą być: 

1) delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania, 

2) delegowani przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji 

egzaminacyjnych, 

3) delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu 

prowadzącego szkołę, szkoły wyższej, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej posiadający 

upoważnienie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

69. W czasie egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień 

dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje. 

70. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego ze 

sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.  

71. W przypadku: 

1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, 

2) wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia 

telekomunikacyjnego,  
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3) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, 

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia odpowiednią część 

egzaminu gimnazjalnego tego ucznia. Informację o przerwaniu i unieważnieniu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego ucznia zamieszcza się w protokole, o 

którym mowa ust. 97. 

72. Po zakończeniu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego zbierają od uczniów 

zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań 

egzaminacyjnych, wskazane w informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania 

egzaminu gimnazjalnego, o której mowa w art. 9a ust. 2 pkt. 10 lit. b ustawy.   

73. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub upoważniony przez niego członek tego 

zespołu pakuje w sali egzaminacyjnej zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi 

lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, wskazane w informacji o sposobie 

organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, o której mowa w art. 9a ust. 2 

pkt 10 lit. b ustawy, do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności pozostałych osób 

wchodzących w skład zespołu nadzorującego oraz przedstawiciela uczniów, a następnie 

przekazuje niezwłocznie te koperty oraz pozostałe materiały egzaminacyjne 

przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. 

74. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza koperty, o których 

mowa w ust. 73, a następnie dołącza je do protokołu zbiorczego, o którym mowa w ust. 

100. 

75. W przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu danego zakresu albo poziomu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego 

zawiesza lub przerywa dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego i powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.   

76. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej, podejmuje decyzję w sprawie dalszego przebiegu danego 

zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.   

77. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania 

zadań przez ucznia dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego 

ucznia. 

78. W przypadkach, o których mowa w ust. 71 i 77  uczeń przystępuje ponownie do 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie ustalonym przez dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w 

miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 

79. Jeżeli w trakcie ponownej odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego: 

1) stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia, 

2) uczeń wnosi urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z niego w sali 

egzaminacyjnej, 

3) uczeń zakłóca prawidłowy przebieg odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w 

sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, 
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przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia 

odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia. Informację o przerwaniu i 

unieważnieniu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego ucznia zamieszcza się w 

protokole. 

80. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania 

zadań przez ucznia, który ponownie przystąpił do odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia  odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego 

ucznia. 

81. W przypadkach, o których mowa w ust. 79 i 80, w zaświadczeniu o szczegółowych 

wynikach egzaminu gimnazjalnego dla danego ucznia, w miejscach przeznaczonych na 

wpisanie wyników uzyskanych z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, wpisuje 

się "0". 

82. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia 

danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu 

gimnazjalnego w następnym roku. 

83. Prace uczniów sprawdzają i oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji 

egzaminatorów, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. 

84. Egzaminatorzy tworzą zespół egzaminatorów w zakresie odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego. 

85. Dyrektor komisji okręgowej spośród członków zespołu egzaminatorów wyznacza 

przewodniczącego tego zespołu. Przewodniczący zespołu egzaminatorów uczestniczy w 

szkoleniach organizowanych przez komisję okręgową przed sprawdzaniem prac uczniów, 

kieruje pracą zespołu egzaminatorów, a w szczególności odpowiada za przygotowanie i 

przeprowadzenie szkolenia egzaminatorów oraz organizuje i nadzoruje pracę 

egzaminatorów. 

86. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali procentowej i skali centylowej dla 

zadań z zakresu: 

1) języka polskiego; 

2) historii i wiedzy o społeczeństwie; 

3) matematyki; 

4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii; 

5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym; 

6) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym - w przypadku gdy uczeń 

przystąpił do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. 

87. Wyniki części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, po raz 

pierwszy są brane pod uwagę, począwszy od rekrutacji uczniów do szkół 

ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019. 

88. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali procentowej ustala komisja okręgowa na 

podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace 

egzaminacyjne oraz elektronicznego odczytu karty odpowiedzi - w przypadku 

wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych. Wyniki 

egzaminu gimnazjalnego w skali centylowej ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna na 

podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych. 
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89. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są ostateczne. 

90. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu 

gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym terminie albo 

przerwał egzamin gimnazjalny, przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub 

odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w 

miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 

91. Do ucznia, o którym mowa w ust. 85, przystępującego do egzaminu gimnazjalnego lub 

odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie stosuje się odpowiednio 

przepisy ust. 79 – 81. 

92. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w 

terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na 

udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku 

przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu. 

Wniosek składa dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) 

ucznia. 

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

szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, zamiast wyniku egzaminu 

gimnazjalnego z odpowiedniej części wpisuje się odpowiednio "zwolniony" lub 

"zwolniona".  

94. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona 

praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do 

wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.  

95. Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu 

gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. 

96. Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach 

egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie 

później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w 

przypadkach, o których mowa w ust. 78 i 92, do dnia 31 sierpnia danego roku. 

Zaświadczenie dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym 

opiekunom). 

97. Przewodniczący zespołu nadzorującego sporządza: 

1) wykaz uczniów w danej sali egzaminacyjnej, zawierający następujące informacje: 

a) nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 

9c ust. 2b ustawy, 

b) numer sali egzaminacyjnej, 

c) dane uczniów, którzy powinni przystąpić do danego zakresu albo poziomu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, zgodnie z wykazem, o którym 

mowa w ust. 15, obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w 

przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość, wraz ze wskazaniem uczniów którzy nie przystąpili 

do danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, 

którym przerwano i unieważniono dany zakres albo poziom odpowiedniej części 
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egzaminu gimnazjalnego wraz z przyczyną unieważnienia, którzy korzystali z 

dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, o 

którym mowa w art. 44zzr ust. 1–7 ustawy, którzy posiadają tytuł laureata lub 

finalisty olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego, o 

których mowa w art. 44zx ust. 1 ustawy. 

2) protokół przebiegu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego w danej sali egzaminacyjnej. 

98. W protokole, o którym mowa w ust. 97 pkt. 2, zamieszcza się następujące informacje:  

1) nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c 

ust. 2b ustawy,  

2) liczbę uczniów, którzy powinni przystąpić do danego zakresu albo poziomu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, zgodnie z wykazem, o którym mowa w 

ust. 15,  

3) liczbę uczniów, którzy nie przystąpili do danego zakresu albo poziomu odpowiedniej 

części egzaminu gimnazjalnego,  

4) liczbę uczniów, którym przerwano i unieważniono dany zakres albo poziom 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, wraz z przyczyną unieważnienia,  

5) liczbę uczniów, którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy 

przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1–7 

ustawy, 

6) liczbę uczniów, którzy posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej 

lub laureata konkursu przedmiotowego, o których mowa w art. 44zx ust. 1 ustawy, 

7) liczbę uczniów, którym wymieniono arkusz egzaminacyjny wraz z ich czytelnymi 

podpisami, 

8) godzinę rozpoczęcia pracy uczniów, 

9) skład zespołu nadzorującego, 

10) imiona i nazwiska obserwatorów obecnych w czasie trwania danego zakresu albo 

poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego wraz ze wskazaniem 

podmiotu delegującego,  

11) uwagi o przebiegu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego.  

99. Protokół, o którym mowa w ust. 98, podpisują osoby wchodzące w skład zespołu 

nadzorującego.  

100. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół zbiorczy przebiegu  danej 

części egzaminu gimnazjalnego. 

101. W protokole zbiorczym zamieszcza się następujące informacje:  

1) nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c 

ust. 2b ustawy, 

2) liczbę uczniów, którzy powinni przystąpić danego zakresu albo poziomu odpowiedniej 

części egzaminu gimnazjalnego, zgodnie z wykazem, o którym mowa w ust. 15, 

3) liczbę uczniów, którzy nie przystąpili do danego zakresu albo poziomu odpowiedniej 

części egzaminu gimnazjalnego,  
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4) liczbę uczniów, którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy 

przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1–7 

ustawy, 

5) liczbę uczniów, którzy posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej 

lub laureata konkursu przedmiotowego, o których mowa w art. 44zx ust. 1 ustawy, 

6) liczbę uczniów, którym wymieniono arkusz egzaminacyjny, 

7) imiona i nazwiska obserwatorów obecnych w poszczególnych salach 

egzaminacyjnych w czasie trwania danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części 

egzaminu gimnazjalnego wraz ze wskazaniem podmiotu delegującego, 

8) informację o zawieszeniu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części 

egzaminu gimnazjalnego oraz podjętych działaniach,  

9) uwagi o przebiegu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego,  

10) liczbę załączników, o których mowa w ust. 103.  

102. Protokół zbiorczy, o którym mowa w ust. 101, sporządza się w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach. Protokół zbiorczy podpisuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. 

Jeden egzemplarz protokołu zbiorczego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego 

przesyła okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym i w sposób określony 

przez dyrektora tej komisji. 

103. Do protokołu zbiorczego, o którym mowa w ust. 101, dołącza się: 

1) koperty zawierające zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty 

rozwiązań zadań egzaminacyjnych,  

2) wykazy, o których mowa w ust. 97 pkt. 1, 

3) kopie zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady 

przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego, o których mowa w art. 44zx 

ust. 1 ustawy.  

104. Protokół, o którym mowa w ust. 101, przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej.  

105. Prace egzaminacyjne uczniów: zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub 

karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, a także wykazy, o których mowa w ust. 97 pkt. 

1, oraz kopie zaświadczeń, o których mowa ust. 103 pkt. 3, przechowuje okręgowa 

komisja egzaminacyjna przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia przekazania szkołom 

zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, określonego w 

komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt. 10 lit. a tiret pierwsze ustawy. 

106. Protokoły zbiorcze, o których mowa w ust. 100 - 101, przechowuje okręgowa komisja 

egzaminacyjna przez okres 2 lat, licząc od dnia przekazania szkołom zaświadczeń o 

szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, określonego w komunikacie, o 

którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt. 10 lit. a tiret pierwsze ustawy.  

 

 

 

DZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE   

 

§ 85 
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1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają 

odrębne przepisy. 

 

§ 86 

1. Regulaminy określające działalność organów szkoły, jak też regulaminy wynikające z jej 

celów i zadań, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu. 

 

§ 87 

1. We wszystkich sprawach szkoły nie ujętych w niniejszym statucie oraz innych przepisach 

decydują organy szkoły w ramach swoich kompetencji. 

 

§ 88 

1. Zmiany w statucie opracowuje komisja powołana przez dyrektora, która przedstawia 

radzie pedagogicznej projekt nowelizacji. 

2. Dyrektor szkoły jest upoważniony do publikowania ujednoliconego tekstu statutu po 

każdej  nowelizacji. 

3. Statut szkoły znajduje się do wglądu u dyrektora szkoły, w bibliotece szkolnej oraz  

opublikowany jest na stronie internetowej szkoły oraz w BIP. 

 

 

Ujednolicony tekst statutu po nowelizacji obowiązuje od 19 października 2016r.  

 

Uchwała nr 2/2016/2017 Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum nr 1 w Siedlcach  

z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Publicznego Gimnazjum nr 1 w 

Siedlcach, protokół posiedzenia rady pedagogicznej nr III/2016/2017 z dnia 19 października 

2016r. 

Zaopiniowano pozytywnie przez Radę Rodziców dnia 7 listopada 2016r. Protokół nr 

3/2016/2017 z dnia 7 listopada 2016r. i Samorząd Uczniowski dnia 7 listopada 2016r. 

 


