
 1 

GIMNAZJUM NR 1 

IM.MJR. STEFANA WALTERA 

UL. 11 LISTOPADA 2 

05-250 RADZYMIN 

NIP 125-10-94-401 REGON 016068801 

G.1.01205/13/14 

S T A T U T 

G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera 

w R A D Z Y M I N I E 

ul. 11 Listopada 2 

 
Na podstawie art. 52 ust. 2 w związku z art. 50 ust. 2 pkt. 1 i art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 

7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 
 
ustanawia się jednolity znowelizowany tekst STATUTU, jak następuje: 

 
Rozdział I 

 
Postanowienia ogólne 

 
§  1 

 
1.Ustalona  nazwa gimnazjum brzmi: Gimnazjum nr 1 im. mjr. Stefana Waltera, ul. 11 Listopada 2,  

05-250 Radzymin. 
 

2.Nazwa skrócona brzmi: Gimnazjum nr 1 im. mjr. S. Waltera. 
 
3.Aktem założycielskim jest Uchwała nr 78/VI/99 Rady Miasta w Radzyminie z dnia 15 marca 1999 r.  

w sprawie założenia publicznego Gimnazjum nr 1 w Radzyminie, ul. 11 Listopada 2. 
 
4.Nadanie imienia szkole określa Uchwała Nr 608/XLII/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia  

8 października 2010r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 1 w Radzyminie. 
 
5.Nazwa określona w ust.1 niniejszego paragrafu powinna być stosowana na wszystkich pieczęciach  

i stemplach. 
 

§  2 
 

1.Organem prowadzącym Gimnazjum jest Gmina Radzymin. 
 
2.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty. 
 
3.Obwód Gimnazjum określa Uchwała nr 80/X/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie  z dnia 24 sierpnia 

2011 r. w sprawie określenia granic obwodu publicznego Gimnazjum nr 1 im. mjr. Stefana Waltera  
w Radzyminie, ul. 11 Listopada 2. 

 
4.Gimnazjum prowadzi trzyletni cykl kształcenia ogólnego. 
 
5.Gimnazjum jest jednostką budżetową. 
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§  3 
 
Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia: 
 
1. Gimnazjum lub Szkoła - należy przez to rozumieć Gimnazjum nr 1 im. mjr. Stefana Waltera 

w Radzyminie, ul. 11 Listopada 2, 
 
2. Statut- należy przez to rozumieć Statut Gimnazjum nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w Radzyminie,  

ul. 11 Listopada 2, 
 
3. Dyrektor- należy przez to rozumieć Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. mjr. Stefana Waltera 

w Radzyminie, ul. 11 Listopada 2, 
 
4. Rada Pedagogiczna- należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Gimnazjum nr 1 im. mjr. Stefana 

Waltera w Radzyminie, ul. 11 Listopada 2, 
 
5. Samorząd Uczniowski- należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 1 im.  

mjr. Stefana Waltera w Radzyminie, ul. 11 Listopada 2, 
 
6. Rada Rodziców- należy przez to rozumieć Radę Rodziców Gimnazjum nr 1 im. mjr. Stefana Waltera 

w Radzyminie, ul. 11 Listopada 2, 
 
7. Rada Szkoły- należy przez to rozumieć Radę Szkoły Gimnazjum nr 1 im. mjr. Stefana Waltera 

w Radzyminie, ul. 11 Listopada 2, 
 
8. Ustawa- należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, 
 
9. Nauczyciel- należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego, 
 
10. Rodzice- należy przez to rozumieć także jednego rodzica  i prawnego opiekuna ucznia, 
 
11. Dziecko- należy przez to rozumieć ucznia Gimnazjum nr 1 im. mjr. Stefana Waltera  

w Radzyminie . 
 

Rozdział II 
 

Cele i zadania Gimnazjum 
 

§  4 
 
1. Gimnazjum kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także 

wskazaniami Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowego Paktu Praw 
Obywatelskich i Politycznych, Konwencji Praw Dziecka. 

 
2. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie,  

a w szczególności: 
a) wprowadza w świat wiedzy naukowej ujmowanej dyscyplinarnie poprzez poznanie języka, pojęć, 

twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym 
dalsze kształcenie, 

b) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania ucznia, 
c) wprowadza w świat kultury i sztuki, 
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d) rozwija umiejętności społeczne poprzez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu  
i współdziałaniu w grupie rówieśniczej, 

e) pomaga w podejmowaniu uczniom i ich rodzicom decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji, 
f) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia 

Gimnazjum. 
 
3. W Gimnazjum realizuje się „Program wychowawczy Gimnazjum nr 1 im. mjr. Stefana Waltera  

w Radzyminie” oraz „Program profilaktyki Gimnazjum nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w Radzyminie”. 
 
4.  Gimnazjum umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości religijnej i światopoglądowej, 

pozwalając rodzicom na swobodne decyzje dotyczące uczestnictwa  ich dzieci w lekcjach religii lub 
etyki. 

 
5. Na wniosek rodziców uczniów  Gimnazjum organizuje naukę religii lub etyki na zasadach określonych 

w odrębnych przepisach. 
 
6. Gimnazjum zapewnia uczniom pełne prawa do wolności sumienia oraz wychowania w duchu 

tolerancji. 
 
7. Gimnazjum rozwija postawy patriotyczne przejawiające się w poszanowaniu polskiego dziedzictwa 

kulturowego, także  jako części składowej kultury europejskiej i światowej. 
 
8. Gimnazjum przygotowuje do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich oraz do 

aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym w oparciu o zasady demokracji, sprawiedliwości  
i wolności. 

 
9. Gimnazjum kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska. 

 
§  5 

 
1. Gimnazjum organizuje i udziela uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-

pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty 
 i wychowania. 

 
2. Elastycznego dostosowania treści i metod kształcenia do możliwości psychofizycznych ucznia 

dokonuje nauczyciel przedmiotu w oparciu o indywidualną opinię poradni psychologiczno-
pedagogicznej. 

 
3. Młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą uczęszczanie do Gimnazjum, przewlekle 

chorym i innym stale lub okresowo niezdolnym do nauki w warunkach szkolnych Dyrektor na 
podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej organizuje nauczanie indywidualne lub 
zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w domu rodzinnym. 

 
4. Indywidualne nauczanie, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizuje Dyrektor zgodnie  

z odrębnymi przepisami. 
 
5. W Gimnazjum można tworzyć oddziały specjalne i integracyjne, sportowe zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 
 
6. Nauczyciel – wychowawca pracujący z uczniem niepełnosprawnym jest zobowiązany do: 

a) zapoznania się z dokumentacją szkolną ucznia, w szczególności z wynikami badań 
pedagogicznych, psychologicznych i lekarskich, 

b) zapoznania się z materiałami metodycznymi odnoszącymi się do kształcenia danego typu uczniów  
z odchyleniami od normy rozwoju, 
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c) opracowania programu pracy wychowawczej z uczniem niepełnosprawnym, 
d) realizacji ustalonego planu na lekcjach przez wszystkich nauczycieli, 
e) tworzenia atmosfery akceptacji ucznia niepełnosprawnego w środowisku uczniów, nauczycieli  

i rodziców. 
 

§  6 
 

1. Uczniom znajdującym się w szczególnie trudnych warunkach materialnych udziela się doraźnej 
pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Radzyminie, gminę Radzymin, bądź  w miarę możliwości, ze środków własnych. 
 

§  7 
 

1. Gimnazjum umożliwia uczniom dodatkowe rozwijanie zainteresowań i zdolności poznawczych 
przez: 
a) udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, 
b) pracę w kołach zainteresowań, 
c) zajęciach rekreacyjno-sportowych, 
d) udział w projektach edukacyjnych. 
 

2. Uczniom wybitnie zdolnym Gimnazjum umożliwia realizację indywidualnego programu lub toku 
nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

§  8 
 

1. Dla osiągnięcia celów i zadań Szkoła prowadzi proces edukacyjno-wychowawczy w oparciu o: 
a) zestaw programów nauczania, 
b) program wychowawczy, 
c) program profilaktyki 
d) ocenianie wewnątrzszkolne, 
e) szkolne plany nauczania. 

 
§  9 

 
1. Dyrektor jest zobowiązany do zapewnienia uczniom oraz pracownikom bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy i nauki podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych. 
 
2. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie planowych zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych 

odpowiada prowadzący te zajęcia nauczyciel lub instruktor. 
 
3. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdujących się tam urządzeń 

technicznych, może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów nauczyciel jest zobowiązany nie 
dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia oraz niezwłocznie 
powiadomić Dyrektora. 

 
4. Podczas zajęć poza terenem Gimnazjum opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel, któremu 

powierzono oddział lub grupę. 
 
5. W trakcie wycieczek organizowanych przez Gimnazjum, za bezpieczeństwo uczniów (uczestników 

wycieczki) odpowiada kierownik wycieczki wraz z opiekunami grup wycieczkowych; kierownikiem 
wycieczki oraz opiekunami grup wycieczkowych mogą być tylko nauczyciele Gimnazjum lub inna 
wyznaczona przez Dyrektora osoba pełnoletnia o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji 
określonych form krajoznawstwa i turystyki. 
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6. Gimnazjum sprawuje opiekę nad uczniami przed zajęciami i w czasie przerw międzylekcyjnych 
poprzez organizowanie dyżurów nauczycielskich, zgodnie z harmonogramem dyżurów: 
a) nauczyciele pełniący dyżury mają obowiązek aktywnie reagować na wszelkie niewłaściwe 

postawy uczniów oraz kontrolować ich we wszystkich miejscach, w których przebywają, 
b) nieobecność na dyżurze podlega odpowiedzialności określonej w Kodeksie pracy i Regulaminie 

pracy. 
 

7. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia uczniów lub pracowników, jak np. niskie 
temperatury w pomieszczeniach, awarie, uszkodzenia obiektu itp., Dyrektor może podjąć decyzję  
o okresowym zawieszeniu działalności Gimnazjum, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 
§  10 

 
1. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących 

w tym oddziale. 
 
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca 

prowadził swój oddział przez cały tok nauczania. 
 
3. Uczniowie każdego oddziału bądź ich rodzice (przyjmując zasadę, że oboje rodzice dysponują 

jednym głosem) – na zebraniu ogólnym w obecności co najmniej 2/3 zapisanych w tym oddziale 
uczniów, bądź reprezentujących tych uczniów rodziców, mogą wystąpić do Dyrektora z wnioskiem  
o powierzenie funkcji wychowawcy tego oddziału wybranemu nauczycielowi w tym oddziale. 
Wniosek dla Dyrektora jest wiążący. 

 
4. Uczniowie każdego oddziału, bądź ich rodzice – w trybie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu 

mogą wystąpić do Dyrektora z wnioskiem o odwołanie nauczyciela, któremu powierzono funkcję 
wychowawcy danego oddziału. W takim przypadku przewiduje się następującą procedurę 
postępowania: 

a) dyrektor bada sprawę i zajmuje stanowisko w formie decyzji administracyjnej, 
b) badanie obejmuje: wysłuchanie zainteresowanego nauczyciela, analizę dokumentacji przebiegu 
procesu wychowawczego, rozmowy z zainteresowanymi stronami, 
c) decyzja o odwołaniu z funkcji wychowawcy następuje po udowodnieniu rażących zaniedbań  
w pracy wychowawczej, 

5. Wystąpienie uczniów lub ich rodziców inne niż przewidziane w § 10 ust. 3 Statutu Dyrektor bada, 
zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego. 

 
Rozdział III 

 

Organy Gimnazjum 
 

§  11 
 

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

2. Kompetencje organów Gimnazjum wynikają z Ustawy oraz aktów prawnych wydanych na jej 
podstawie. 

3. Organy Gimnazjum, z wyjątkiem Dyrektora, działają w oparciu o własne regulaminy dopuszczone 
Ustawą. 

4. Regulaminy organów Gimnazjum nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Statutu oraz innych 
obowiązujących aktów prawnych. 

5. Każdy z wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu ma zapewnioną możliwość: 
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1) swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych Ustawą  
i Statutem, 

2) bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami Gimnazjum o podejmowanych bądź 
planowanych decyzjach i działaniach, przy czym za wymianę informacji odpowiedzialni  
są przewodniczący tych organów. 

6. W przypadku zaistnienia konfliktów pomiędzy organami Gimnazjum roli mediatora podejmuje się, 
na wniosek Dyrektora, ten organ, który nie pozostaje w konflikcie (sporze). 

7. Mediatorem może być Dyrektor, jeśli nie jest stroną w sporze. 
8. Jeżeli stroną konfliktu jest Dyrektor, bądź w sporze ze sobą pozostają wszystkie organy Gimnazjum, 

na wniosek jednego z organów, w roli mediatora może wystąpić: 
a) przedstawiciel organu prowadzącego, 
b) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
c) osoba fizyczna, ciesząca się autorytetem w środowisku lokalnym, jeżeli strony konfliktu wyrażą 

zgodę na prowadzenie mediacji przez tę osobę. 
9. Organy Gimnazjum wszystkie swoje decyzje i opinie podejmują w formie uchwał zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej połowy swych członków. 
10. Posiedzenia plenarne organów Gimnazjum są protokołowane w księgach protokołów. 
 

§  12 
 
1. Dyrektor Szkoły w szczególności: 

 
1) kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, 
2) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami, 
3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących oraz 

innych organów, jeżeli dotyczą spraw pozostających w wyłącznej kompetencji Dyrektora, 
4) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego 

niezgodnych z przepisami prawa i niezwłocznie informuje o wstrzymaniu organ prowadzący i organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny, 

5) realizuje postanowienia organów nadzorujących i prowadzących, 
6) zapewnia warunki do realizacji statutowych zadań Gimnazjum, dba o właściwą atmosferę  

i dyscyplinę pracy, o odpowiedni poziom oraz wyniki nauczania i wychowania, 
7) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

poprzez aktywne działania prozdrowotne, 
8) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonalenia zawodowego  

– wnioskuje i opiniuje kierowanie pracowników na studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne  
i przedmiotowo – metodyczne, 

9) dysponuje środkami zarówno budżetowymi jak i pozabudżetowymi określonymi w planie 
finansowym Gimnazjum, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za 
ich prawidłowe wykorzystanie, 

10) dysponuje środkami tworzącymi konto  dochodów własnych prowadzone przez Gminny Zespół 
Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Radzyminie, 

11) organizuje i nadzoruje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Gimnazjum, 
12) reguluje wewnętrzną działalność Gimnazjum wydawaniem zarządzeń wewnętrznych zawartych  

w „Księdze zarządzeń”, 
13) podejmuje decyzje dotyczące organizacji zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych, 
14) podejmuje decyzje administracyjne, zgodne z Kodeksem Postępowania Administracyjnego 

dotyczące w szczególności: 
a) obowiązku szkolnego, 
b) spraw kadrowych, 
c) awansu zawodowego nauczycieli. 

15)  prowadzi ścisłą współpracę z Radą Szkoły, Radą Rodziców i Radą Oświatową, gdy takie 
powstaną, 

16)  rozdziela godziny do dyspozycji Dyrektora, zgodnie z odrębnymi przepisami, 
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17)  nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski ze 
sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Gimnazjum, 

18)  dopuszcza do użytku szkolny zestaw programów,  
19)  odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego, 
20)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów ogólnych. 
 

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Gimnazjum nauczycieli i pracowników 
nie będących nauczycielami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności decyduje  
w sprawach: 

 
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Gimnazjum, 
2) oceny pracy pracowników pedagogicznych oraz oceny jakości i efektywności pracy pracowników 

niepedagogicznych, zgodnie z odrębnymi przepisami, 
3) wysokości wynagradzania nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami w granicach 

określonych odrębnymi przepisami oraz posiadanymi środkami, 
4) ustalania zakresów czynności pracowników pedagogicznych, ekonomicznych oraz administracji  

i obsługi, 
5) ustalania zakresów czynności i kompetencji nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, 
6) nadzorowania pracowników pedagogicznych, administracji, obsługi i ekonomicznych, 
7) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom 

Gimnazjum, 
8) występowania po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej z wnioskami do Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty w Warszawie, Ministra Edukacji Narodowej, Rady Miejskiej w Radzyminie  
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 
Gimnazjum, 

9) opracowania i zatwierdzania „Regulaminu pracy Gimnazjum”, „Regulaminu wynagradzania 
pracowników niepedagogicznych Gimnazjum”, „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych”, ”Regulaminu przyznawania nagród dyrektora” po przeprowadzeniu konsultacji ze 
związkami zawodowymi, 

10) ustalania szkolnego planu nauczania dla danego etapu edukacyjnego z wyodrębnieniem każdego 
roku szkolnego, 

11) dopuszczania do użytku szkolnego  zestawu programów nauczania dla każdego etapu 
edukacyjnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, uwzględniającego całość podstawy 
programowej, 

12) opracowania programu rozwoju Szkoły, a w przypadku stwierdzenia uchybień przez organ 
nadzoru pedagogicznego także ewentualnego programu poprawy jakości kształcenia i wychowania, 

13) opracowania arkusza organizacji Szkoły, na podstawie szkolnych planów nauczania i planu 
finansowego Szkoły, który jest podstawą organizacji nauczania w danym roku szkolnym, 

14) ustalania tygodniowego rozkładu zajęć określającego organizację obowiązkowych, 
nadobowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych na podstawie zatwierdzonego przez organ 
prowadzący szkołę arkusza organizacji Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny 
pracy. 

 
§  13 

 
1. W Gimnazjum mogą być utworzone następujące stanowiska kierownicze: 

1) wicedyrektor, 
2) wicedyrektor ds. ekonomiczno-administracyjnych, 
3) kierownik świetlicy. 

 
2. Zasady tworzenia stanowisk kierowniczych wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu określają 

odrębne przepisy. 
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3. Powołania na stanowisko kierownicze, określone w punkcie 1, i odwołania ich dokonuje Dyrektor 
po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej. 
 

§  14 
 

1. Przy Dyrektorze może działać Zespół Kierowniczy, pełniący funkcje doradcze i opiniodawcze,  
w skład którego wchodzą osoby powołane na stanowiska kierownicze oraz przedstawiciele zakładowych 
organizacji związkowych. 

 
§  15 

 
1. Wicedyrektorem może być nauczyciel posiadający kwalifikacje pedagogiczne i co najmniej 3-letni 

staż pracy pedagogicznej oraz posiadający co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego. 
 
2. Wicedyrektor w szczególności: 
 

1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad podlegającymi mu nauczycielami i agendami szkolnymi, 
2) sprawuje opiekę nad uczniami oraz współdziała z Dyrektorem w stwarzaniu warunków do ich 

harmonijnego rozwoju psychofizycznego, 
3) współdziała z Dyrektorem w zakresie realizacji uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach 

jej kompetencji stanowiących, 
4) współdziała z Dyrektorem w zakresie realizacji postanowień organów nadrzędnych, 
5) wspomaga Dyrektora w realizacji statutowych zadań Gimnazjum, dbając o właściwą atmosferę  

i dyscyplinę pracy, odpowiedni poziom oraz wyniki nauczania i wychowania, 
6) wspomaga nauczycieli i wychowawców w realizacji ich działań, 
7) współpracuje z Dyrektorem w opracowaniu dokumentów programowo-organizacyjnych 

Gimnazjum, 
8) prowadzi stałą współpracę z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, utrzymuje kontakty  

z uczniami i ich rodzicami,  
9) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, 
10) odpowiada za prawidłowość prowadzenia dokumentacji pedagogicznej w zakresie mu 

powierzonym, 
11) zastępuje Dyrektora w przypadku jego nieobecności, 
12) z upoważnienia Dyrektora reprezentuje Gimnazjum na zewnątrz. 
 

3. Wicedyrektor jest przełożonym służbowym pracowników Gimnazjum podczas pełnionego bieżącego 
nadzoru nad Szkołą. 

 
4. Wicedyrektor ma prawo do: 
 

1) podejmowania decyzji w sprawach dotyczących procesu dydaktycznego, wychowawczego  
i opiekuńczego w zakresie mu powierzonym, 

2) formułowania projektu oceny pracy podległych mu bezpośrednio nauczycieli, 
3) wnioskowania do Dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych dla 

nauczycieli bezpośrednio mu podlegających, 
4) wyrażania opinii w sprawach dotyczących oceny pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej 

nauczycieli, 
5) wyrażania opinii w sprawach dotyczących pracowników niepedagogicznych, 
6) używania pieczątki osobowej oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem zadań 

 i kompetencji. 
 
5. Nauczyciel może być odwołany z funkcji wicedyrektora przez Dyrektora z zachowaniem 

obowiązujących przepisów. 
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6. Nauczyciel może być odwołany z funkcji wicedyrektora na własna prośbę, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 

§  16 
 
1. Wicedyrektor d/s ekonomiczno-administracyjnych organizuje finansową i administracyjną obsługę 

Gimnazjum, kieruje pracą pracowników administracji i obsługi, a w szczególności: 
 

1) organizuje pracę pionu administracyjnego, 
2) w terminie uzgodnionym z organem prowadzącym przygotowuje projekt planu finansowego na 

każdy rok budżetowy, 
3) opracowuje wewnętrzne instrukcje i zarządzenia oraz inne dokumenty mające na celu 

usprawnienie pracy, 
4) zaznajamia pracowników administracji i obsługi podejmujących pracę z zakresem ich 

obowiązków i uprawnień, 
5) wnioskuje do Dyrektora o zatrudnianie, wynagradzanie i karanie pracowników administracji  

i obsługi, 
6) organizuje i nadzoruje zabezpieczenie majątkowe Gimnazjum, 
7) dba o właściwy stan higieniczno-sanitarny obiektu, 
8) zapewnia właściwe warunki bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i innych pracowników 

Gimnazjum, 
9) opracowuje plany remontów bieżących i perspektywicznych oraz kontroluje realizację remontów, 
10) nadzoruje przestrzeganie dyscypliny pracy pracowników administracji i obsługi, 
11) kontroluje prowadzenie dokumentacji dotyczącej majątku i eksploatacji budynku, 
12) organizuje realizację wydatków rzeczowych i kontroluje ich zgodność z zatwierdzonym planem 

budżetowym. 
 

2. Wicedyrektor d/s ekonomiczno-administracyjnych ma prawo do: 
 

1) reprezentowania Dyrektora na zewnątrz w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, 
2) podpisywania dokumentów finansowych warunkujących dysponowanie funduszami Gimnazjum, 
3) zgłaszania wniosków mających na celu podwyższanie poziomu pracy Gimnazjum, 
4) uczestniczenia w zebraniach Zespołu Kierowniczego na prawach członka, 
5) używania pieczątki osobowej . 

 
§  17 

 
1. Kierownikiem świetlicy może być nauczyciel mianowany, posiadający co najmniej 3-letni staż pracy 

pedagogicznej w pełnym wymiarze zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
2. Do zadań kierownika świetlicy w szczególności należy: 

 
1) sprawowanie nadzoru nad pracownikami świetlicy, kuchni i stołówki szkolnej, 
2) organizacja pracy świetlicy, 
3) organizacja kuchni i stołówki szkolnej. 
 

3. Kierownik świetlicy używa pieczątki osobowej z tytułem: „Kierownik świetlicy Gimnazjum nr 1  
im. mjr. Stefana Waltera w Radzyminie, ul. 11 Listopada 2”. 

 
§  18 

 
1. W Gimnazjum działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Szkoły. 
 
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. 
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3. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:  
1) uchwala regulamin swojej działalności; 
2) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 
3) podejmuje uchwały  w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 
4) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
5) uchwala statut Szkoły i wprowadzane nowelizacje do statutu,  
6) zatwierdza plan pracy na dany rok szkolny. 
 

4. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
1) organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 
i pozalekcyjnych, 

2) projekt planu finansowego Szkoły, 
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 
4) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych, 

5) pracę Dyrektora na okoliczność przedłużenia stanowiska Dyrektora i przy ustalaniu jego oceny. 
 

5. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu 
wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę oraz organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę  
w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego 
Szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

 
6. Do czasu, gdy w Gimnazjum nie działa Rada Szkoły, Rada Pedagogiczna przejmuje jej kompetencje, 

zgodnie z Ustawą. 
 
7. Szczegółowe zadania i organizację Rady Pedagogicznej określa jej Regulamin. 
 
8. Za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze członek Rady Pedagogicznej może otrzymać nagrodę 

samorządową bądź nagrodę Dyrektora. Kryteria przyznawania nagród określa regulamin nagradzania. 
 
9. Kryteria i tryb przyznawania innych nagród, odznaczeń i tytułów honorowych regulują odrębne 

przepisy. 
 
10. Członek Rady Pedagogicznej podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej w odrębnych 

przepisach. 
 
11. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy członek Rady Pedagogicznej podlega karom 

porządkowym określonym w „Regulaminie pracy Gimnazjum”. 
 
12. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć przedstawiciele innych organów oraz osoby 

zaproszone przez przewodniczącego na wniosek lub za zgodą Rady Pedagogicznej. 
 

§  19 
 
1. W Gimnazjum  działa  Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 
 
2. Zasady tworzenia Rady Rodziców określają odrębne przepisy. 
 
3. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi 

wszystkich spraw Gimnazjum. 
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4. W celu wspierania statutowej działalności Gimnazjum, Rada Rodziców może gromadzić fundusze  
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady 
Rodziców określa jej regulamin. 

 
5. W zebraniach Rady Rodziców mogą uczestniczyć z głosem doradczym: Dyrektor, przedstawiciele 

innych organów oraz osoby zaproszone przez przewodniczącego na wniosek lub za zgodą Rady 
Rodziców. 

 
6. Szczegółowe kompetencje i organizację Rady Rodziców określa „Regulamin Rady Rodziców” 

uchwalony przez ogół rodziców w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 
 

§  20 
 
1. W Gimnazjum działa Samorząd Uczniowski. 
 
2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum. 
 
3. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich 

sprawach Gimnazjum w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 
a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, programem wychowawczym, programem 

profilaktyki, zasadami i kryteriami oceniania, klasyfikowania i promowania, 
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce, 
c) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 
d) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej, 
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie  

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem, 
f)  prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

 
4. W zebraniach Samorządu Uczniowskiego może uczestniczyć Dyrektor i przedstawiciele innych 

organów Szkoły oraz osoby zaproszone przez przewodniczącego (opiekuna) na wniosek lub za zgodą 
Samorządu Uczniowskiego. 

 
5. Szczegółowo organizację i kompetencje Samorządu Uczniowskiego określa „Regulamin Samorządu 

Uczniowskiego Gimnazjum” uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym  
i powszechnym. 

 
§  21 

 
1. W Gimnazjum może działać Rada Szkoły. 

 
2. Rada Szkoły powstaje na łączny wniosek Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców. 
 
3. W skład Rady Szkoły wchodzi po dwóch przedstawicieli: 

1) nauczycieli wybranych przez ogół nauczycieli, 
2) rodziców wybranych przez ogół rodziców, 
3) udział uczniów w Radzie Szkoły jest nieobowiązkowy. Decyduje o tym Rada Pedagogiczna. 
 

4. Rada Szkoły może liczyć więcej niż 6 osób, jeżeli tak ustanowi w swoim regulaminie,   
z zachowaniem zasady równej liczby wszystkich środowisk szkolnych wymienionych w ust.3 
niniejszego paragrafu. 

 
5. Członków do Rady Szkoły wybierają wszystkie środowiska szkolne, o których mowa w ust.3 

niniejszego paragrafu na walnych zebraniach w głosowaniu tajnym. 
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6. Kadencja Rady Szkoły trwa 3 lata, ale dopuszcza się dokonywanie corocznej zmiany jednej trzeciej jej 

składu w trybie określonym w ust.5 niniejszego paragrafu. 
 
7. Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły, a także: 

 
1) uchwala Statut Szkoły lub jego zmiany, 
2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych Szkoły i opiniuje 

plan finansowy Szkoły, 
3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą z wnioskami  

o zbadanie i dokonanie oceny działalności Szkoły, Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego 
w Szkole, wnioski te mają dla organu charakter wiążący, 

4) opiniuje plan pracy Szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy 
istotne dla Szkoły, 

5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do Dyrektora, Rady 
Pedagogicznej, organu prowadzącego w szczególności w sprawach organizacji zajęć 
pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych. 

 
8. Rada Szkoły w celu wspierania statutowej działalności Szkoły może gromadzić fundusze  

z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.  
 
9. Zebrania Rady Szkoły są protokołowane. 

 
10. W zebraniach Rady Szkoły mogą uczestniczyć z głosem doradczym Dyrektor, przedstawiciele 

innych organów oraz osoby zaproszone przez przewodniczącego na wniosek lub za zgodą Rady 
Szkoły. 

 
§  22 

 
1. W Gimnazjum mogą działać,  z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia  

i organizacje, których głównym celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie  
i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. 

 
2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust.1 

niniejszego paragrafu, wyraża Dyrektor po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły. 
 

§  23 
 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia. Współpraca ta 
opiera się na: 

a) bezpośrednich, ustalonych przez Dyrektora i przewodniczącego Rady Rodziców, zebraniach 
ogólnych, organizowanych na początku roku szkolnego oraz w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na 
kwartał, 

b) zebraniach klasowych rodziców z wychowawcami, 
c) indywidualnych spotkaniach odbywających się z inicjatywy rodziców bądź nauczycieli. 

 
2. W ramach zebrań i spotkań, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu rodzice powinni zapoznać 

się w szczególności: 
a) ze Statutem Gimnazjum i jego nowelizacjami, 
b) z Programem wychowawczym Gimnazjum, 
c) z Programem profilaktyki Gimnazjum, 
d) z zasadami i kryteriami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

egzaminów, 
e) z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów. 
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3. Rodzice mają prawo uzyskać: 
a) rzetelne informacje na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności  

w nauce, 
b) informacje i porady w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci. 

 
4. Na okresowe spotkanie z rodzicami wychowawcy przygotowują pisemne informacje o wynikach 

nauczania i frekwencji uczniów. 
 
5. Rodzice w porozumieniu z wychowawcą mogą czynnie uczestniczyć w działaniach wychowawczych 

takich jak wycieczki, lekcje wychowawcze, prace społeczne, imprezy kulturalne i rozrywkowe 
klasowe i szkolne. 

 
6. Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do: 

a) zapewnienia regularnego uczęszczania ucznia na zajęcia szkolne, z wyjątkiem przypadku, gdy 
spełnia ono obowiązek szkolny poza szkołą, 

b) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem ucznia do Gimnazjum, 
c) zapewnienia warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych, 
d) zapewnienia uczniowi realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą warunków nauki 

określonych w zezwoleniu Dyrektora. 
 

Rozdział IV 
 

Organizacja Gimnazjum 
 

§ 24 
 

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

 
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacji Gimnazjum opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na 
podstawie szkolnego planu nauczania oraz planu finansowego.  

 
3. W arkuszu organizacji zamieszcza się: 

a) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, 
b) ogólną liczbę godzin obowiązkowych, dodatkowych i nadobowiązkowych, w tym kół 

zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez 
organ prowadzący Gimnazjum. 

 
4. Organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej określają odrębne przepisy. 
 

§ 25 
 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum 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 nauczania zgodnym z obowiązującym prawem w tym zakresie. 

 
2. W Gimnazjum można tworzyć oddziały sportowe, oddziały dwujęzyczne, oddziały przysposabiające 

do pracy, oddziały integracyjne i oddziały specjalne według odrębnych przepisów. 
 

§ 26 
 

1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach edukacyjnych określonych w przepisach prawa. 
2. Zasady podziału uczniów na grupy określają odrębne przepisy. 
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§ 27 
 
1. Organizacje stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych  

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie 
zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

 
2. Wszelkie zmiany dokonywane w tygodniowym rozkładzie zajęć obowiązkowych dodatkowych  

i nadobowiązkowych przekazywane są do wiadomości nauczycieli, rodziców i uczniów w formie 
decyzji organizacyjnych Dyrektora lub wicedyrektora. 

 
§ 28 

 
1. Podstawową formą pracy Gimnazjum są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie 

klasowo-lekcyjnym. 
 
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć 

edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony  
w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

 
3. Przerwa międzylekcyjna nie może trwać krócej niż 5 minut, z wyłączeniem przerwy przeznaczonej na 

spożycie obiadu w stołówce szkolnej, która nie może trwać krócej niż 20 minut. 
 
4. Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców podejmuje uchwałę o czasie trwania 

przerw międzylekcyjnych. 
 
5. Zajęcia obowiązkowe, dodatkowe i nadobowiązkowe mogą być również prowadzone poza systemem 

klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych w formie 
m.in.: 
a) ścieżek edukacyjnych, 
b) wycieczek, 
c) tzw. „zielonych szkół” lub „szkół zimowych”, 
d) kół lub zespołów zainteresowań,  
e) projektów edukacyjnych. 

 
6. Liczbę uczestników zajęć wymienionych w ust.5 niniejszego paragrafu określają odrębne przepisy. 
 
7. Szkoła może prowadzić również zajęcia dodatkowe i nadobowiązkowe za zgodą i ze środków organu 

prowadzącego lub Rady Rodziców, które w takim przypadku określają liczbę uczestników. 
 

§ 29 
 
1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych 

kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego 
pomiędzy Dyrektorem lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia 
nauczycieli lub szkołą wyższą. 
 

§ 30 
 

1. Biblioteka /Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej/ Gimnazjum jest pracownią 
interdyscyplinarną Szkoły, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-
wychowawczych, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowania wiedzy 
pedagogicznej. 
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2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy Gimnazjum oraz rodzice 
uczniów. 

 
3. Do zadań nauczyciela-bibliotekarza należy: 

a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 
b) udostępnianie zbiorów na miejscu i ich wypożyczanie, 
c) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego, 
d) służenie radą w wyborze właściwych pozycji książkowych, 
e) śledzenie rynku wydawniczego pod kątem potrzeb biblioteki, zwłaszcza rynku podręczników 

szkolnych i opracowań metodycznych, 
f) informowanie nauczycieli o nowych podręcznikach i nowościach metodycznych, 
g) gromadzenie innych materiałów (czasopism, nagrań dźwiękowych, nagrań filmowych), które 

mogą być przydatne w pracy dydaktycznej. 
 

4. Biblioteka gromadzi, opracowuje, kataloguje oraz udostępnia wszystkie akty prawne, a także 
interpretacje, dotyczące działalności Gimnazjum. 

 
5. Szczegółową organizację pracy i zasady udostępniania zbiorów określa „Regulamin biblioteki  

i Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej Gimnazjum nr 1 im. mjr. Stefana Waltera  
w Radzyminie”. 

 
§ 31 

 
1. W Gimnazjum działa świetlica szkolna jako forma wychowawczo-opiekuńczej działalności placówki 

przeznaczona dla wszystkich chętnych uczniów, której celem jest: 
a) organizowanie opieki przed lub po zakończeniu zajęć dydaktycznych dla uczniów, którzy muszą 

dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy ich rodziców i organizację dowozu uczniów, 
b) opieka nad uczniami z rodzin niewydolnych wychowawczo, 
c) organizowanie zajęć dla uczniów z trudnościami w przyswajaniu wiedzy i umiejętności oraz 

rozszerzających zainteresowania i uzdolnienia dzieci. 
 
2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczebność grup określają odrębne 

przepisy. 
 
3. Przy świetlicy szkolnej może istnieć stołówka szkolna, która ma za zadanie zapewnienie uczniom oraz 

pracownikom Szkoły spożywanie posiłków. 
 
4. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala Dyrektor w porozumieniu z Radą 

Rodziców i Radą Pedagogiczną z możliwością częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat 
uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia. 

 
5. Nadzór nad działalnością świetlicy szkolnej sprawuje Dyrektor, wicedyrektor lub kierownik świetlicy, 

zgodnie z zakresem czynności określonych przez Dyrektora. 
 
6. Szczegółową organizację, zadania i dokumentację świetlicy określa „Regulamin świetlicy Gimnazjum 

nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w Radzyminie ”. 
 

§ 32 
 
1. Bazę służącą realizacji celów statutowych Gimnazjum stanowią: 

a) sekretariat, 
b) gabinet dyrektora, 
c) gabinet wicedyrektora i pedagoga szkolnego, 
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d) pomieszczenia z niezbędnym wyposażeniem przeznaczone do nauki poszczególnych przedmiotów 
(sale lekcyjne), 

e) Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej– biblioteka, 
f) pokój nauczycielski, 
g) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, 
h) sala gimnastyczna, 
i) tereny rekreacyjno-sportowe, 
j) szatnia, 
k) świetlica, 
l) stołówka szkolna, 
m) pokój terapii psychologiczno-pedagogicznej, 
n) gabinet medyczny. 

 
Rozdział V 

 

Nauczyciele i inni pracownicy Gimnazjum 
 

§ 33 
 
1. W Gimnazjum zatrudnia się nauczycieli w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Zasady ich 

zatrudniania określają odrębne przepisy. 
 
2.  Nauczyciele zobowiązani są sumiennie realizować zadania związane z podstawowymi funkcjami 

Gimnazjum: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Ponoszą odpowiedzialność za jakość, wyniki 
tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów. 

 
3. Nauczyciele oraz inni pracownicy Szkoły są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom  

w czasie zajęć organizowanych przez Gimnazjum. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, 
nauczyciele oraz inni pracownicy Szkoły ściśle współpracują z koordynatorem do spraw 
bezpieczeństwa. 

 
4. Do zadań i obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 

a) kształcenie na podstawie planów nauczania i podstaw programowych przedmiotów obowiązkowych 
oraz programów nauczania zgodnych z prawem w tym zakresie, 

b) opracowywanie rozkładów materiałów nauczania do prowadzonych przedmiotów nauczania  
w całym cyklu kształcenia określonego przedmiotu w danym zespole uczniów, 

c) ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów zgodnie z zasadami i kryteriami zawartymi w ocenianiu 
wewnątrzszkolnym, 

d) systematyczne i skuteczne realizowanie wybranego programu, zawartego w szkolnym zestawie 
programów nauczania,  

e) aktualizowanie treści programowych i dostosowywanie ich do zmieniającej się rzeczywistości 
społecznej, gospodarczej i technicznej kraju, 

f) wiązanie treści teoretycznych z praktyką, 
g) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, 
h) dostosowywanie metod pracy do zdolności percepcyjnych uczniów, 
i) udzielanie indywidualnej pomocy uczniom, aby mogli zrozumieć trudniejsze zagadnienia 

programowe i przezwyciężyć trudności w przyswajaniu materiału, 
j) dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, zgodnie z aktualnymi uregulowaniami 

prawnymi w sprawach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach 
publicznych, 

k) przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach, 
l) utrzymywanie w jak najlepszym stanie i sprawności technicznej pomocy dydaktycznych oraz 

sprzętu szkolnego, 
m) wzbogacanie wyposażenia potrzebnego do pracy dydaktyczno-wychowawczej, 
n) informowanie uczniów i rodziców o poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia i jego postępach, 
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o) doskonalenie wiedzy i umiejętności pedagogicznych oraz podnoszenie poziomu przygotowania 
merytorycznego, 

p) wypełnianie obowiązków wychowawcy klasy w przypadku powierzenia ich przez Dyrektora, 
q) pełnienie międzylekcyjnych dyżurów nauczycielskich według harmonogramu dyżurów, 
r) uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej i realizowanie przyjętych przez nią uchwał, 
s) wykonywanie zadań wynikających z planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

Gimnazjum na dany rok szkolny, 
t) współdziałanie z rodzicami uczniów poprzez zasięganie i udzielanie informacji dotyczących 

zachowania, postępów w nauce i przyczyn niepowodzeń szkolnych. 
 
3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest  

w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikacja 
w razie potrzeb. 

 
§ 34 

 
1. Nauczyciele mają prawo do: 

a) wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących Gimnazjum, 
b) zapoznania się, przed ich zatwierdzeniem, z propozycjami przydziału dodatkowych zajęć 

wykonywanych w ramach przysługującego im wynagrodzenia zasadniczego, 
c) zapoznania i ustosunkowania się do treści zapisu w karcie oceny pracy nauczyciela, 
d) zgłaszania wniosków dotyczących innowacji i eksperymentów dydaktycznych, wychowawczych  

i organizacyjnych Gimnazjum, 
e) korzystania z ulg i świadczeń przysługujących dokształcającym się i doskonalącym swoje 

kwalifikacje nauczycielom, 
f) otrzymywania pomocy merytorycznej i metodycznej oraz opieki doświadczonego nauczyciela  

w przypadku rozpoczynania pracy nauczycielskiej i realizacji stażu. 
 

§ 35 
 
1. Opiekę nad klasą sprawuje wychowawca klasy. 
 
2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: 

a) tworzenie warunków wspomagających rozwój poszczególnych uczniów, proces ich uczenia się oraz 
przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 
c) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu trudności i niepowodzeń szkolnych, 
d) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole klasowym oraz 

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej, 
e) kierowanie się dobrem uczniów, troski o ich zdrowie i bezpieczeństwo oraz poszanowanie ich 

godności osobistej. 
 
3. W celu realizacji zadań wymienionych w ust.2 niniejszego paragrafu wychowawca: 

a) otacza opieką każdego wychowanka, 
b) poznaje środowisko domowe uczniów, ich sytuację rodzinną, zdrowotną i wychowawczą, 
c) wspiera psychicznie uczniów w trudnych sytuacjach osobistych, rodzinnych i szkolnych, 
d) pomaga uczniom szczególnie zdolnym w rozwijaniu zainteresowań, doskonaleniu wiedzy  

i podejmowaniu decyzji zawodowych, 
e) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego 

integrującego zespół wychowanków, 
f) ustala tematykę i formy oraz prowadzi zajęcia tematyczne na godzinach z wychowawcą zgodnie  

z planem wychowawczym Szkoły, 
g) ocenia zachowanie swoich wychowanków, zgodnie z zasadami i kryteriami zawartymi w ocenianiu 

wewnątrzszkolnym,  
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h) informuje (we współpracy z nauczycielami poszczególnych przedmiotów) uczniów i rodziców  
o przewidywanych ocenach okresowych (rocznych), 

i) informuje uczniów i rodziców o przyjętych ocenach oraz zasadzie trybu odwoławczego, 
j) utrzymuje kontakty zbiorowe i indywidualne z rodzicami w celu poznawania i ustalania potrzeb 

wychowawczo-opiekuńczych, udzielania rodzicom pomocy wychowawczej oraz włączenia 
rodziców w życie klasy i szkoły, 

k) współpracuje z pedagogiem szkolnym, poradnią psychologiczno- pedagogiczną i innymi 
specjalistami świadczącymi pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności także zdrowotnych oraz 
zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, 

l) może wnioskować o pomoc specjalistyczną i pomoc materialną, 
m) wnioskuje o przyznawanie nagród lub  kar dla swoich wychowanków, zgodnie ze Statutem, 
n) wyraża swoją opinię w sprawie ucznia, który ma powtarzać klasę, 
o) rozstrzyga konflikty miedzy uczniami oraz między uczniami a nauczycielami, 
p) prowadzi dokumentację: plany pracy, dziennik lekcyjny, protokoły zebrań, arkusze ocen, 

świadectwa ukończenia klasy, świadectwa ukończenia Gimnazjum, okresowe i roczne 
sprawozdania oraz zeszyt wychowawcy, System Informacji Szkolnej. 

 
4. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej Dyrektora, 

wicedyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz właściwych instytucji oświatowych  
i naukowych, jak również organizacji i instytucji działających na rzecz dzieci. 

 
§ 36 

 
1. Działalność wychowawcy może przybierać różne formy, a w szczególności: 

a) planowych zajęć z wychowawcą, 
b) zajęć pozalekcyjnych, 
c) prelekcji i spotkań z zaproszonymi osobami, 
d) wycieczek dydaktycznych, kulturalnych i turystycznych integrujących społeczność gimnazjalną, 
e) organizowanie imprez rozrywkowych na terenie Gimnazjum, 
f) obchody świąt narodowych (przygotowanie uroczystych apeli, akademii, wieczornic, spektakli 

teatralnych itp.), 
g) prezentowanie twórczości własnej wychowanków, zbiorów kolekcji itp., 
h) realizacji samorządności na forum klasy i Gimnazjum, 
i) udziału w pracach na rzecz środowiska szkolnego, 
j) kultywowanie tradycji Gimnazjum. 

 
§ 37 

 
1. W Gimnazjum może być utworzone stanowisko pedagoga szkolnego. 
 
2. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń 
szkolnych, 

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, 
rodziców i nauczycieli, 

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu 
wychowawczego Gimnazjum i Programu profilaktyki Gimnazjum, o których mowa w odrębnych 
przepisach, wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, 

5)  planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców  
i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku, gdy  
w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy, 



 19 

6) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej 
sytuacji życiowej, 

7) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej. 
 

§ 38 
 
1. Nauczyciel-wychowawca wchodzi w skład Zespołu Wychowawczego, który może powstać w Szkole. 

Jego cele i zadania obejmują: 
a) opracowanie projektu „Programu wychowawczego”, 
b) określenie podstawowych kierunków działań wychowawczych na dany rok szkolny, 
c) bieżącą analizę sytuacji wychowawczej w danej klasie lub w Gimnazjum, 
d) korygowanie procedury wystawiania ocen zachowania, 
e) opracowanie wskazówek do działań wychowawczych nauczycieli. 

 
2. W skład Zespołu Wychowawczego wchodzą ponadto: 

a) wicedyrektor, jako przewodniczący, 
b) pedagog szkolny, 
c) pielęgniarka szkolna. 

 
3. Zebrania Zespołu Wychowawczego są protokołowane na zasadach przyjętych dla protokołów 

posiedzeń Rady Pedagogicznej. 
 

§ 39 
 
1. Gimnazjum dla wykonywania swoich działań edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczych może 

zatrudniać ponadto specjalistów takich jak: psychologów, reedukatorów, logopedów, socjoterapeutów, 
lekarzy, pielęgniarki. 

 
2. Zakresy czynności pracowników wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu określa Dyrektor i on 

sprawuje nad nimi bezpośredni nadzór. 
 

§ 40 
 
1. Gimnazjum zatrudnia, oprócz nauczycieli, pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługi 

zwanych pracownikami niepedagogicznymi. 
 
2. Zasady zatrudniania pracowników wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu określają odrębne 

przepisy. Pracowników tych zatrudnia i zwalnia Dyrektor. Przydziela też im odpowiednie zakresy 
obowiązków. 

 
3. Liczba etatów pracowników niepedagogicznych podyktowana jest potrzebami Gimnazjum. Liczbę  

i rodzaj etatów proponuje Dyrektor, a zatwierdza organ prowadzący, który zabezpiecza środki 
finansowe dla tej grupy pracowników. 

 
4. Zadaniem pracowników niepedagogicznych jest zapewnienie odpowiednich warunków do realizacji 

statutowych zadań wszystkich jednostek organizacyjnych Gimnazjum. 
 
5. Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracowników 

niepedagogicznych określa „Regulamin pracy Gimnazjum nr 1 im. mjr. Stefana Waltera 
w Radzyminie”. 

 
6. Zasady wynagradzania i inne świadczenia związane  z pracą określa „Regulamin wynagradzania 

pracowników niepedagogicznych Gimnazjum nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w Radzyminie”. 
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7. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy pracownik niepedagogiczny podlega karom porządkowym 
określonym w „Regulaminie pracy Gimnazjum nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w Radzyminie”. 

 
Rozdział VI 

 

Uczniowie Gimnazjum 
 

§ 41 
 
1. Do Gimnazjum uczęszczają w zasadzie uczniowie od 13 do 15 roku życia, jednak nie dłużej niż do 

ukończenia 18 roku życia. 
 
2. Nauka w Gimnazjum jest obowiązkowa: 

a) Gimnazjum prowadzi ewidencję realizacji obowiązku szkolnego uczniów zamieszkałych  
w obwodzie Gimnazjum, określonymi odrębnymi przepisami, 

b) obowiązek szkolny trwa do ukończenia Gimnazjum, nie dłużej jednak niż do końca roku 
szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18 lat, 

c) Dyrektor Gimnazjum prowadzi nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego, który sprowadza się 
do podejmowania wszelkich działań w stosunku do uczniów, zmierzających w kierunku jego 
skutecznego wypełnienia, 

d) w przypadku nie wypełniania obowiązku szkolnego wdrożenie postępowania przymusowego 
wobec rodziców powinno być poprzedzone działaniami, o których mowa w ust.2 pkt c niniejszego 
paragrafu, 

e) wnioski o egzekucję administracyjną realizuje organ prowadzący, 
f) ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki i nadzór nad ich wypełnianiem 

przez młodzież w wieku 16-18 lat sprawuje organ prowadzący. 
 
3. W Gimnazjum realizują obowiązek szkolny uczniowie z obwodu Gimnazjum, legitymujący się 

świadectwem ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej  i zaświadczeniem o przystąpieniu do 
sprawdzianu. 
 

4. Do Gimnazjum przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie zamieszkali w obwodzie 
Gimnazjum. 

 
5. W przypadku gdy Gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami można przyjąć na wniosek rodziców  

absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum. 
 

6. Przy przyjęciu ucznia spoza obwodu stosuje się kolejno kryteria uwzględniające: 
 oceny zachowania /dwie najwyższe oceny określone w skali oceniania zachowania uczniów/, 
 wynik sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki szkoły podstawowej, 
 średnia ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 
 sukcesy w konkursach. 

 
7. W sytuacjach określonych odrębnymi przepisami, uczeń może spełniać obowiązek szkolny w swoim 

domu w formie nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz nauczania poza 
szkołą. 

 
8. Uczeń ma prawo do: 

a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Gimnazjum zapewniających bezpieczeństwo, ochronę 

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego 
godności, 

c) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 
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d) swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia Gimnazjum, a także przekonań 
religijnych i światopoglądowych – jeśli nie narusza tym dóbr innych osób, 

e) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 
f) obiektywnej, umotywowanej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, 
g) pomocy w przypadku trudności w nauce, 
h) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego, 
i) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnienia z zajęć obowiązkowych, zgodnie  

z odrębnymi przepisami, 
j) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki 

podczas zajęć pozalekcyjnych, 
k) wpływania na życie Gimnazjum poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się  

w organizacjach działających w Gimnazjum. 
 

9. Uczeń ma obowiązek: 
a) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, być należycie przygotowanym do 

zajęć oraz nie zakłócać przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie, 
b) dbać o schludny wygląd, zmieniać obuwie, nosić jednolity strój uczniowski, o ile szkoła taki ustali, 
c) właściwie, nie naruszając godności i nietykalności, zwracać się do nauczycieli i innych 

pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów, 
d) wyłączać telefon komórkowy w czasie zajęć edukacyjnych, 
e) przestrzegać zasad współżycia społecznego i współistnienia ze światem przyrody, 
f) odpowiadać za własne i innych życie, zdrowie, higienę oraz rozwój, 
g) dbać o wspólne dobro, ład i porządek Gimnazjum, 
h) przedstawiać pisemne usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych (oświadczenia 

rodziców lub zaświadczenia lekarskie- w ciągu dwóch tygodni od powrotu do Szkoły) i stosować 
się do zasad zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym. 
 

10. Uczeń ma zakaz: 
a) używania telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych (np. odtwarzacza MP3) 

 w czasie zajęć edukacyjnych, egzaminów i imprez szkolnych, 
b) kręcenia filmów oraz robienia nagrań dźwiękowych i zdjęć za pomocą telefonu komórkowego 

(urządzeń elektronicznych) na terenie Szkoły, bez zgody nauczyciela, 
c) korzystania z dyktafonu, kamery cyfrowej w czasie zajęć edukacyjnych i imprez szkolnych, bez 

zgody nauczyciela. 
W przypadku niestosowania się do zapisów użyty sprzęt zostaje zdeponowany  

w sejfie szkolnym. Osobą upoważnioną do jego odbioru jest rodzic. 
 

11. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice, w terminie 3 dni od zaistnienia 
sytuacji naruszającej jego prawa, zwracają się do Rzecznika Praw Ucznia, który podejmuje działania 
mediacyjne. Jeżeli działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, skarga może być skierowane 
przez ww. osoby do Dyrektora Szkoły, w terminie 3 dni od zakończenia mediacji. Decyzja Dyrektora 
jest ostateczna. 

 
§ 42 

 
1. Za wzorowe wypełnianie obowiązków szkolnych, wysokie wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe, 

aktywne uczestniczenie w życiu społeczności szkolnej, reprezentowanie Gimnazjum na zewnątrz, 
pomoc w nauce innym uczniom oraz zachowanie jednostkowe, stanowiące godny do naśladowania 
wzór osobowy, uczeń może otrzymać nagrodę. 

 
2. Ustala się następujące rodzaje nagród: 

a) pochwałę wychowawcy wobec uczniów danego oddziału, 
b) pochwałę Dyrektora wobec wszystkich uczniów Gimnazjum, 
c) list gratulacyjny do rodziców, 
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d) zamieszczenie noty, podającej rodzaj osiągnięć ucznia w prasie lokalnej, 
e) nagrodę rzeczową, 
f) nagrodę pieniężną  /stypendium szkolne/. 

 
3. Dopuszcza się łączne stosowanie nagród. 

§ 43 
 
1. Za rażące zaniedbywania się w obowiązkach szkolnych, za łamanie postanowień Statutu oraz zły 

wpływ na społeczność uczniowską uczeń podlega karom. 
 
2. Ustala się następujące rodzaje kar: 

a) upomnienie nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, Dyrektora, 
b) naganę nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, Dyrektora w obecności uczniów danego oddziału, 
c) dyscyplinarne przeniesienie do równoległego oddziału. 

 
3. W przypadku zastosowania wobec ucznia kolejno wszystkich rodzajów kar wymienionych w ust.2 

niniejszego paragrafu, jeżeli nadal zaniedbuje się on w obowiązkach szkolnych, łamie postanowienia 
Statutu i regulaminów wewnętrznych, wywiera szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską, Rada 
Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia takiego ucznia z listy 
uczniów, z zastrzeżeniem ust.4 i 5 niniejszego paragrafu. 

 
4. Uczeń może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem do innego 

gimnazjum. 
 
5. Wniosek o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum Dyrektor składa na ręce Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty. 
 
6. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia. 
 
7. Od nałożenia kary, z wyjątkiem wymienionej w ust.2 pkt a) niniejszego paragrafu, uczeń bądź jego 

rodzice mogą odwołać się do Dyrektora w terminie 3 dni, począwszy od dnia powzięcia wiadomości  
o zastosowaniu kary. Odwołanie wymaga formy pisemnej. 

 
8. Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie kary do chwili rozstrzygnięcia. 
 
9. Dla zbadania zasadności odwołania Dyrektor powołuje w terminie 3 dni komisję w składzie: 

1) wicedyrektor, 
2) pedagog szkolny, 
3) wychowawca oddziału, o ile nie był wymierzającym karę, 
4) dwóch członków Zespołu Wychowawczego 

 
10. Na prośbę odwołującego się ucznia może go w komisji odwoławczej reprezentować przedstawiciel 

Samorządu Uczniowskiego. 
 
11. Komisja, po zapoznaniu się z rodzajem przewinień, za które nałożono karę wysłuchuje 

zainteresowanego ucznia, analizując adekwatność zastosowanej kary do stopnia winy i postanawia 
uchylić karę bądź utrzymać ją w mocy. Decyzja Komisji jest ostateczna. 

 
§ 44 

 
1. O przyznanej nagrodzie bądź zastosowanej karze Gimnazjum ma obowiązek informować rodziców 

ucznia. 
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Rozdział VII 
 

Ocenianie wewnątrzszkolne 
 

§ 45 
 
1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i zachowanie ucznia.  
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu  

i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. 
4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu : 

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz postępach w tym zakresie, 
b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 
c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce, 
d) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz 

specjalnych uzdolnieniach ucznia, 
e) umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy. 

5. Każdy rok szkolny składa się z dwóch semestrów. Semestr I zostaje zamknięty radą klasyfikacyjną 
bezpośrednio poprzedzającą przerwę w nauce związaną feriami zimowymi, a semestr II – radą 
klasyfikacyjną bezpośrednio poprzedzającą zakończenie roku szkolnego. Konkretne daty posiedzeń rad 
klasyfikacyjnych są ustalane na początku każdego roku szkolnego.  

6. Nauczyciele Gimnazjum przyjmują następujące ogólne kryteria poszczególnych ocen szkolnych 
(zgodnie ze skalą obowiązującą podczas klasyfikacji rocznej):  
a) stopień celujący (6)– otrzymuje uczeń, który prezentuje wiedzę i umiejętności wykraczające poza 

treści objęte podstawą programową, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 
proponuje rozwiązania nietypowe lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach, zawodach 
sportowych i innych, 

b) stopień bardzo dobry (5)– otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności 
określony podstawą programową oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 
rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę 
do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, 

c) stopień dobry (4)- otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności, ale 
opanował je w stopniu przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej, a także 
poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne 
lub praktyczne, 

d) stopień dostateczny (3)- otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności na poziomie 
nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej oraz wykonuje (rozwiązuje) 
typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, 

e) stopień dopuszczający (2)– otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawy 
programowej niewykluczające jednak możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy; 
rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności (często  
z pomocą nauczyciela), 

f) stopień niedostateczny (1)- otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów określonych  
w podstawie programowej pomimo działań wspomagających i zapobiegawczych ze strony 
nauczyciela. 

7. W ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie plusów i minusów. 
 
8. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do: 

a) sformułowania wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny i określenia zasad  poprawiania 
tych ocen, 

b) określenia różnorodnych form aktywności uczniów rozwijanych na jego zajęciach i wskazania 
tych, które będą podlegały sprawdzaniu i ocenie, 
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c) wskazania rodzajów osiągnięć uczniów, które są obowiązkowe dla wszystkich i tych, które każdy 
uczeń może podejmować dobrowolnie, zgodnie z poziomem swego zaangażowania w realizację 
przedmiotu, 

d)  takiego określenia wymagań związanych z ocenami semestralnymi i rocznymi, by oceny dobre  
i bardzo dobre mogli uzyskać także ci uczniowie, którzy nie podejmują wszystkich oferowanych 
przez nauczyciela rodzajów aktywności, lecz  wybiorą tylko część, 

e) ustalenia warunków i trybu uzyskania wyższych ocen niż przewidywane rocznych/semestralnych 
ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

f)  określenia zasad udostępniania uczniom i ich rodzicom poprawionych i ocenionych 
sprawdzianów pisemnych, 

9. Zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów, z uwzględnieniem wszystkich elementów 
wskazanych powyżej, każdy nauczyciel jest zobowiązany przedstawić na piśmie dyrekcji szkoły, 
 a w przypadku braku zastrzeżeń – na pierwszej lekcji z dana klasą – w dowolnej formie przedstawić 
 i wyjaśnić swym uczniom. 

10.  Nauczyciele na pierwszym zebraniu każdego roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach 
edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i  sposobie sprawdzania 
osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej oceny niż przewidywana. 
Ponadto rodzice mogą się z nimi zapoznać w każdym okresie roku szkolnego – są one do wglądu  
w sekretariacie, bibliotece szkolnej oraz dostępne na stronie internetowej szkoły lub w Systemie 
Informacji Szkolnej.   

11.  Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 
12.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców  nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę (ustnie lub pisemnie). 
13.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców, sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna 

dokumentacja dotycząca  oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom w obecności 
nauczyciela. Prace kontrolne są przechowywane do końca danego roku szkolnego.  

14.  Pisemne prace sprawdzające z poszczególnych przedmiotów muszą być zapowiadane uczniom 
przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Nie może być ich więcej niż trzy - tygodniowo, chyba, 
że klasa się na to zgodzi. 

15.  Kartkówki, obejmujące zakres treści z co najmniej trzech ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane 
przez nauczyciela. Nie podlegają też limitom tygodniowym. 

16.  Nauczyciel informuje ucznia i rodziców o przewidywanej dla niego ocenie klasyfikacyjnej, 
najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem klasyfikacji. W przypadku nieobecności rodzica oraz 
ocen niedostatecznych wymagane jest sformułowanie na piśmie, potwierdzone podpisem rodziców. 

17.  Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym 
poradni specjalistycznej lub na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
indywidualnego nauczania, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia rozwojowe lub 
specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

18.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć 
artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia  
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

19.  Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii  
o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na 
czas określony w tej opinii . 

20.  Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki uniemożliwia ustalenie 
śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

21. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-peda-
gogicznej, 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. 

22. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie 
tego orzeczenia. 
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23.  W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego, o którym mowa w pkt 21 i 22,        
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 
„zwolniona”. 

24. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak 
jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej /semestralnej/ oceny klasyfikacyjnej z powodu 
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te 
zajęcia w szkolnym planie nauczania.  

25.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny, po złożeniu pisemnego wniosku przez rodziców.  

26. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny na wniosek rodziców za zgodą Rady Pedagogicznej.  

27. 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. 

28.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego  
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 
Dyrektora Szkoły. 

29. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny program lub tok nauki oraz 
spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. W takim przypadku egzamin klasyfikacyjny nie 
obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych z techniki, zajęć technicznych, plastyki, zajęć 
artystycznych, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

30.  Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z tym, że w przypadku 
plastyki, muzyki, zajęć artystycznych,  techniki, zajęć technicznych, informatyki i wychowania 
fizycznego ma on przede wszystkim formę zajęć praktycznych.  

31.  Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą egzamin klasyfikacyjny w uzgodnionym 
terminie z rodzicami  przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji 
wchodzą: 
 Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji; 
 nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych. 

32. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności 
wskazanego przez Dyrektora nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych, za 
wyjątkiem sytuacji określonych w pkt 31. 

33.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności 
imiona i nazwiska nauczycieli (skład komisji), termin egzaminu, zadania (ćwiczenia egzaminacyjne), 
wyniki oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację 
o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

35. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna 
z zajęć edukacyjnych, inna niż niedostateczna, jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt. 38. 

36. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna 
ocena klasyfikacyjna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

37. Uczeń lub rodzic mogą zgłosić na piśmie zastrzeżenie do Dyrektora Szkoły jeżeli uznają, że roczna 
(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami 
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od 
dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

38. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny Dyrektor 
Szkoły powołuje komisję, która w formie pisemnej i ustnej przeprowadza sprawdzian wiadomości 
umiejętności ucznia i ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 
Sprawdzian przeprowadza się w terminie uzgodnionym z rodzicami  nie później niż w ciągu 5 dni od 
dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 
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39. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych 
albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć na 
pisemny wniosek rodzica. Wniosek powinien być złożony najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych 
od plenarnej Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej. 

40. 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. 

41. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii 
letnich. 

42. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji 
wchodzą: 
1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji, 
2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 
3. nauczyciel prowadzący takie same zajęcia edukacyjne – jako członek komisji. 

43. Nauczyciel prowadzący dane zajęcie edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji,  
o której mowa powyżej,  na własną prośbę. 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. 

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

45. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez 
Dyrektora nie później niż do końca września danego roku szkolnego. 

46. 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 zajęcia 
edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

47. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 
wyższej i powtarza klasę.  

48. 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. 

49. Uczeń kończy Gimnazjum jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał oceny wyższe od 
niedostatecznej z zastrzeżeniem pkt 50 i przystąpił do egzaminu gimnazjalnego z zastrzeżeniem  
pkt 17 rozdziału IX. 

50. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub 
ukończeniu Szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono 
naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

51. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał  
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą 
ocenę zachowania i przystąpił do egzaminu gimnazjalnego. 

52. Nauka religii jest organizowana przez Szkołę na życzenie rodziców. 
53. Religia pozostaje przedmiotem do wyboru. Uczeń może uczęszczać na naukę religii lub etyki, może 

również nie wybrać żadnego z tych przedmiotów – życzenie takie wyrażają rodzice.  
54. Decyzja o uczęszczaniu na katechizację szkolną może być zmieniona w trakcie roku szkolnego. Jeśli 

decyzja o rezygnacji z uczęszczania na lekcje religii zostanie zgłoszona tydzień przed terminem 
klasyfikowania, ocena z religii  nie zostanie umieszczona na świadectwie. 

55. Ocena z religii lub etyki nie ma wpływu na promocję. 
56. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się 

także oceny uzyskane z tych przedmiotów. 
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Rozdział VIII 
 

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów  
 

§ 46 
 

1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych. 
2. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami Statutu. 
3. Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które mogą mieć 

charakter; przedmiotowy, międzyprzedmiotowy, a czas ich realizacji powinien wynosić od 2 miesięcy 
do 7 miesięcy w zależności od problematyki i złożoności projektu. 

4. Koordynatorem projektów edukacyjnych jest nauczyciel powołany przez Dyrektora, którego 
zadaniem jest: 
a) zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli propozycji tematów 

projektu, sporządzenie ich listy zbiorczej, przedstawienie jej Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej, 
b)  monitorowanie stanu realizacji projektów, 
c) organizację publicznej prezentacji projektów, 
d) podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie Radzie Pedagogicznej sprawozdania 

zbiorczego na koniec roku szkolnego. 
5. Opiekun projektu w szczególności odpowiada za: 

a) wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści 
podstawy programowej, 

b) omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie podziału 
uczniów na poszczególne zespoły projektowe, 

c) opracowanie karty projektu i innych dokumentów (kontrakt dla ucznia, arkusz oceny projektu, 
narzędzia do ewaluacji, kryteria oceny projektu oraz instrukcja realizacji projekty) o ile taka 
potrzeba zachodzi, 

d) prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt, 
e) monitorowanie jego realizacji, 
f) ocenę projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację. 

6. Nauczyciele – w zakresie swoich kompetencji – są zobowiązani do udzielenia wsparcia w realizacji 
projektów zespołowi projektowemu, który za pośrednictwem opiekuna zwróci się o pomoc, a także, 
na prośbę opiekuna projektu, biorą udział w opracowaniu kryteriów oceny projektu i samej ocenie 
projektu. 

7. Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu: 
a) poinformowane uczniów i ich rodziców  o warunkach realizacji projektu edukacyjnego, 
b) prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów 

klasy, dotyczących w szczególności: 
  wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy, 
  monitorowania udziału uczniów pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu, 
  przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom; 
c)  komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania  zachowania; 
d) dokonywanie zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji 

szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez Szkołę). 
8. Uczniowie mogą realizować projekty w zespołach oddziałowych, międzyoddziałowych lub 

międzyklasowych liczących 3-8 osób. 
9. System podziału na poszczególne zespoły projektowe odbywa się w sposób: 

a) losowy, 
b) poprzez dobór samodzielny uczniów, 
c) poprzez wybór nauczyciela, zgodnie z ustalonymi wcześniej kryteriami. 

10. Zadania zespołu określa instrukcja realizacji danego projektu oraz kontrakt zawarty z opiekunem. 
11. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt może być 

realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich. 
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12. Tematyka projektów wraz z określeniem celów, etapów realizacji, terminów planowanego 
zakończenia projektu oraz sposobu prezentacji efektów oraz ze wskazaniem opiekuna (opiekunów) 
projektu jest zgłaszana do koordynatora przez opiekuna projektu. 

13. Tematyka planowanych do realizacji projektów, zawierająca informacje, o której mowa w pkt 3a, 
jest przedstawiona przez koordynatora Dyrektorowi nie później niż do 15 października danego roku. 

14. Dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach, modyfikację listy projektów realizowanych w trakcie 
danego roku szkolnego, a także zmianę tematyki, terminów zakończenia i sposobu prezentacji 
efektów, a także opiekuna (opiekunów) projektu, o ile wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiły 
realizację podjętego zadania. Decyzję o zmianach w pracy nad projektami podejmuje koordynator 
projektów po konsultacji z opiekunem danego projektu lub Dyrektorem. 

15. Realizacja projektu może być dokonywana podczas zajęć lekcyjnych, o ile nie zaburza to zasad 
ustalonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, a także podczas zajęć pozalekcyjnych  
i pozaszkolnych według ustalonego wcześniej harmonogramu. 

16. Końcowa ocena udziału ucznia w realizacji  projektu może mieć formę opisową, może być także 
wyrażona stopniem szkolnym. Forma i kryteria oceny są znane uczniowi od samego początku pracy 
nad projektem. 

17. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zasadami ustalonymi  
w Statucie Szkoły. 

18. Dokumentacja dotycząca projektu winna zawierać kartę projektu, arkusze samooceny, ewaluacje 
projektu, kontrakt z uczniami, arkusz oceny projektu i inne dokumenty, które opiekun uzna za 
niezbędne do realizacji projektu. 

19. Dokumentację przechowuję się do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy Gimnazjum. 
20. W przypadku udziału w kilku projektach uczeń może zdecydować o wyborze projektu, który będzie 

wpisany na świadectwie ukończenia Gimnazjum w terminie do 30 maja w ostatnim roku nauki  
w Gimnazjum. 

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

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

23. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uwarunkowanych sytuacją losową lub zdrowotną, 
uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, Dyrektor może zwolnić ucznia 
z realizacji projektu edukacyjnego. Wówczas na świadectwie ukończenia Gimnazjum w miejscu 
przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje 
się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

  
Rozdział  IX 

Egzamin gimnazjalny 
 

§ 47 
 
1. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje: 

a) w części pierwszej - humanistycznej -wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz 
z zakresu historii i wiedzy społeczeństwie, 

b) w części drugiej- matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki 
oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii; 

c) w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego. 
2. Rodzice uczniów nie później niż do 20 września składają Dyrektorowi Szkoły pisemną deklarację  

o przystąpieniu do trzeciej części egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, którego uczyli 
się w Szkole jako przedmiotu obowiązkowego oraz o woli przystąpienia do części egzaminu z języka 
obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym, jeżeli nie muszą przystępować do niego 
obowiązkowo. 

3. Rodzice uczniów nie później niż do 22 stycznia składają Dyrektorowi pisemną informację o zmianie 
języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń uczył się 
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jako obowiązkowego w Szkole, lub rezygnacji z przystąpienia do egzaminu z języka obcego na 
poziomie rozszerzonym, jeżeli przystąpienie do egzaminu na tym poziomie nie było obowiązkowe. 

4. Rodzice uczniów nie później niż do 9 kwietnia  składają Dyrektorowi  pisemną informację o zmianie 
języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń uczył się 
jako obowiązkowego w Szkole, jeżeli uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady lub laureata 
konkursu z języka obcego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. 

5. Wykaz uczniów, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części 
tego egzaminu w języku danej mniejszości narodowej, Dyrektor Szkoły przekazuje dyrektorowi 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym 
jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny. Wykaz zawiera: imię (imiona) i nazwisko ucznia, numer 
PESEL, miejsce urodzenia, datę urodzenia, płeć, informację o specyficznych trudnościach w uczeniu 
się, rodzaj zestawu zadań oraz nazwę języka mniejszości narodowej. 

6. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, którzy w Gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na 
podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części 
trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. 

7. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia. 
8. Czas trwania każdej części egzaminu określony jest w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej. 
9. Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie Szkoły.  
10. Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia Szkoły. 
11. 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 poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno, w tym niepublicznej 
poradni specjalistycznej.  

12. Opinia, o której mowa w punkcie11 powinna być wydana nie  wcześniej niż po ukończeniu III klasy 
szkoły podstawowej. 

13. Rodzice ucznia występują pisemnie do Dyrektora Szkoły z wnioskiem o odpowiednie dostosowanie 
formy i warunków egzaminu w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest 
przeprowadzany egzamin gimnazjalny. 

14. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu 
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem 
gimnazjalnym, są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie 
zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.  

15. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z odpowiedniej części 
najwyższego wyniku.  

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

17. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uczeń może być zwolniony przez 
dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu 
gimnazjalnego lub do jego części.  

 
Rozdział X 

Szkolne kryteria ustalania oceny zachowania. 
 

§ 48 
 

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców  
o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania i trybie uzyskiwania wyższej niż 
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przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz skutkach ustalania uczniowi nagannej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz 
uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 
etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły. 

3. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 
 wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 
 postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 
 dbałość o honor i tradycje szkoły, 
 dbałość o piękno mowy ojczystej, 
 dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 
 godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym osobom, 
 udział ucznia w projekcie edukacyjnym. 

4. Ocenę 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. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem punkcie 7. 

7. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub 
nieukończeniu Szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono 
naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 

8. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu  na ocenę klasyfikacyjną zachowania. 
9. Wychowawca ustalając ocenę zachowania ucznia uwzględnia opinię nauczycieli, uczniów danej klasy 

oraz ocenianego ucznia. 
10. Wychowawca informuje ucznia i rodziców o przewidywanej ocenie zachowania najpóźniej na dwa 

tygodnie przed terminem klasyfikacji. Potwierdzeniem tego faktu jest zapis w dzienniku lekcyjnym, 
potwierdzony podpisem rodziców. 

11. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna,  
z zastrzeżeniem pkt. 12. 

12. Uczeń lub jego rodzice  mogą zgłosić zastrzeżenie do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 
ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 

13. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie  
z przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala 
ocenę w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje 
głos przewodniczącego komisji. 

14. W skład komisji wchodzą: 
a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne kierownicze stanowisko – jako 

przewodniczący komisji, 
b) wychowawca klasy, 
c) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 
d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 
e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
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g) przedstawiciel Rady Rodziców.  
15. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej 

wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisje jest ostateczna. 
16. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia, wynik 

głosowania, ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.  
17. Zgodnie ze skalą ocen zachowania ustala się następujące szczegółowe kryteria oceny zachowania: 
 
Ocena wzorowa 

Treść oceny 
Wywiązywanie się 
z obowiązków szkolnych 

- systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, jest punktualny, 
- nieobecności usprawiedliwia w terminie, 
- zawsze posiada przybory potrzebne na zajęcia, 
- systematycznie prowadzi zeszyty przedmiotowe, zmienia obuwie, 
- zawsze wywiązuje się z powierzonych zadań, 

Postępowanie zgodne z dobrem 
społeczności szkolnej 

- bierze aktywny udział w działalności na rzecz klasy i Szkoły, 
- szanuje i dba o mienie społeczne, szkolne i prywatne, 
- zawsze przestrzega zarządzeń dyrekcji szkoły, nauczycieli, 
pracowników Szkoły, 

Dbałość o honor i tradycje 
Szkoły 

- dba o honor Szkoły i godnie reprezentuje ją na zewnątrz, 
- bierze aktywny udział w uroczystościach szkolnych i  pozaszkolnych, 
- godnie reprezentuje szkołę w licznych konkursach, turniejach, 

Dbałość o piękno mowy 
ojczystej 

- w każdej sytuacji wyraża się w sposób kulturalny, 
- nigdy nie używa wulgaryzmów, 
- sposobem wyrażania się świadczy o szacunku wobec kolegów, 
nauczycieli i pracowników Szkoły,  

Dbałość o bezpieczeństwo 
i zdrowie własne oraz innych 
osób 

- dba o bezpieczeństwo swoje i innych 
- wystrzega się wszelkich nałogów: palenia papierosów, picia alkoholu, 
używania narkotyków i innych, 
- stara się przeciwdziałać przejawom przemocy, agresji, brutalności, 
- nie stwarza sytuacji zagrażających bezpieczeństwu swojemu i innych, 

Godne kulturalne zachowanie 
się w Szkole i poza nią, 
okazywanie szacunku innym 
osobom 

- dąży do wszechstronnego rozwoju własnej osobowości 
- w każdej sytuacji wykazuje się kulturalnym sposobem bycia 
- jego strój i wizerunek jest zgodny z ogólnie przyjętą normą społeczną 
i zwyczajami / umiejętność doboru odpowiedniego stroju do 
odpowiedniego miejsca/. Strój ucznia nie powinien wywoływać 
kontrowersji. Uczeń nie ubiera się w ubrania zbyt obnażające ciało, nie 
stosuje kolorowego makijażu i kolorowych lakierów do paznokci, nie 
farbuje włosów, nie ozdabia ciała tatuażami, nosi kolczyki tylko  
w uszach, zachowuje umiar w ilości i jakości biżuterii., 
- przestrzega higieny osobistej, 
- szanuje pracę innych, jest uczynny, w miarę możliwości udziela 
pomocy innym, okazuje szacunek pracownikom Szkoły 

Udział w projekcie 
edukacyjnym. 

- wykazuje się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich 
etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomaga członków zespołu 
w realizacji  poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazuje się 
umiejętnością dokonania samooceny i wyciągania wniosków. 

Ocena bardzo dobra 
Treść oceny 

Wywiązywanie się 
z obowiązków szkolnych 

- systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne, 
- terminowo usprawiedliwia absencję i ewentualne spóźnienia, 
- zawsze posiada przybory potrzebne na zajęcia, prowadzi zeszyty 
przedmiotowe, systematycznie odrabia prace domowe, 
- zmienia obuwie 
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Postępowanie zgodne z dobrem 
społeczności szkolnej 

- włącza się w działalność na rzecz klasy i szkoły, 
- przestrzega zarządzeń Dyrektora, nauczycieli i pracowników Szkoły  

Dbałość o honor i tradycje 
Szkoły 

- dba o honor Szkoły i godnie reprezentuje ją na zewnątrz, 
- uczestniczy w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych 

Dbałość o piękno mowy 
ojczystej 

- wyraża się w sposób kulturalny, nie używa wulgaryzmów  

Dbałość o bezpieczeństwo 
i zdrowie własne oraz innych 
osób 

- dba o bezpieczeństwo swoje i innych, 
- stara się przeciwdziałać przejawom przemocy, agresji, brutalności, 
- wystrzega się wszelkich nałogów: palenia papierosów, picia alkoholu, 
używania narkotyków i innych, 
- nie stwarza sytuacji zagrażających bezpieczeństwu swojemu i innych, 

Godne kulturalne zachowanie 
się w Szkole i poza nią, 
okazywanie szacunku innym 

- wykazuje się kulturalnym sposobem bycia, jest uczynny, 
- jego strój i wizerunek nie może budzić większych kontrowersji, dba o 
mienie społeczne, przestrzega higieny osobistej, 
- jego zachowanie na lekcji nie utrudnia prowadzenia zajęć, 
- szanuje pracę innych, 

Udział  w projekcie 
edukacyjnym 

- był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt 
edukacyjny,  a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była 
rzeczowa i nacechowana życzliwością. 

Ocena dobra 
Treść oceny 

Wywiązywanie się 
z obowiązków szkolnych 

- systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne, 
- nieobecności są usprawiedliwiane,  stara się być punktualny 
(ewentualne spóźnienia usprawiedliwia), 
- na ogół posiada przybory potrzebne na zajęcia, 
- stara się uzupełniać braki w zeszytach przedmiotowych, 
- stara się uzupełniać braki i niedociągnięcia w zakresie prac 
domowych,  na ogół zmienia obuwie szkolne,  

Postępowanie zgodne z dobrem 
społeczności szkolnej 

- rzadko przejawia inicjatywę w działaniach na rzecz klasy i Szkoły, 
- wywiązuje się z powierzonych zadań, 
- na ogół stosuje się do zarządzeń Dyrektora, nauczycieli                        
i pracowników,  szanuje cudzą własność, 

Dbałość o honor i tradycje 
Szkoły 

- pomaga w organizacji życia klasy i Szkoły, 
- stosuje zasady fair – play w zawodach sportowych,  

Dbałość o piękno mowy 
ojczystej 

- stara się wyrażać się w sposób kulturalny, stosuje się do ewentualnych 
upomnień,  nie przeklina  

Dbałość o bezpieczeństwo 
i zdrowie własne oraz innych 
osób 

- unika siłowego rozwiązywania konfliktów,  
- wystrzega się nałogów, 
- nie stwarza sytuacji zagrażających bezpieczeństwu swojemu i innych 

Godne kulturalne zachowanie 
się w Szkole i poza nią, 
okazywanie szacunku innym 

- przyjmuje i stosuje wskazówki dotyczące właściwego zachowania     
w Szkole i poza nią,  
- przestrzega higieny osobistej, 
- unika rozmów na lekcji utrudniających przebieg zajęć, pozytywnie 
reaguje na uwagi nauczyciela w tym zakresie, 
- szanuje pracę innych, 
- stara się wykonywać polecenia dorosłych i pracowników Szkoły, 
- poprawia niestosowne zachowanie, 

Udział w projekcie 
edukacyjnym 

- współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny 
wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, 

Ocena poprawna 
Treść oceny 

Wywiązywanie się 
z obowiązków szkolnych 

- w jednym semestrze nauki szkolnej ma nieusprawiedliwione nie 
więcej niż 30 godzin lekcyjnych, 
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- sporadycznie spóźnia się na lekcje, 
- zdarzają się uchybienia  w wykonywaniu obowiązków ucznia, częsty 
brak przyborów i materiałów potrzebnych na zajęcia, 
- przeważnie ma odrobione prace domowe i jest przygotowany do lekcji 
- nie zawsze jego udział w lekcjach jest czynny, 
- stara się zmieniać obuwie,  

Postępowanie zgodne z dobrem 
społeczności szkolnej 

- wykazuje minimalne zainteresowanie potrzebami klasy i Szkoły, 
- sprawia trudności wychowawcze, 
- stara się wywiązywać się z powierzonych mu niewielkich zadań, 
- często ma kłopoty z respektowaniem zarządzeń Dyrektora, 
nauczycieli  i pracowników Szkoły,  
- na ogół szanuje cudzą własność, 

Dbałość o honor i tradycje 
Szkoły 

- biernie uczestniczy w uroczystościach szkolnych, 

Dbałość o piękno mowy 
ojczystej 

- mimo upomnień ma problemy z  kulturą języka, 
- zdarza się, że używa wulgaryzmów  

Dbałość o bezpieczeństwo 
i zdrowie własne oraz innych 
osób 

- ulega nałogom, 
- sporadycznie stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu swojemu  
i innych, 

Godne kulturalne zachowanie 
się w Szkole i poza nią, 
okazywanie szacunku innym 
 

- pracuje nad zachowaniem dyscypliny na lekcji, choć zdarzają się 
uchybienia w tym względzie,  
- zdarza się, że nie przestrzega higieny osobistej, 
- bywa agresywny (język, zachowanie) wobec kolegów i dorosłych, 
- często nie szanuje pracy innych, 
- często nie wykonuje poleceń pracowników Szkoły, 
- często nie okazuje szacunku kolegom, pracownikom,  

Udział w projekcie 
edukacyjnym 

- 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. 

Ocena nieodpowiednia 
Treść oceny 

Wywiązywanie się 
z obowiązków szkolnych 

- w jednym semestrze nauki szkolnej ma nieusprawiedliwione nie 
więcej niż 120 godzin lekcyjnych, 
- często spóźnia się na lekcje, 
- często zdarzają się uchybienia  w wykonywaniu obowiązków ucznia, 
- często ma nieodrobione prace domowe i jest nieprzygotowany do 
lekcji, zwykle nie bierze udziału w lekcjach, nie zmienia obuwia  

Postępowanie zgodne z dobrem 
społeczności szkolnej 

- nie wykazuje zainteresowania sprawami klasy i szkoły, 
- sprawia duże problemy wychowawcze, 
- nie wywiązuje się z powierzonych mu, nawet niewielkich zadań, 
- nie respektuje zarządzeń Dyrektora, nauczycieli  i pracowników, 
- nie szanuje cudzej własności, niszczy mienie szkolne, kolegów 

Dbałość o honor i tradycje 
Szkoły 

- nie uczestniczy w uroczystościach szkolnych, 
- demonstruje lekceważący stosunek do Szkoły, uroczystości, 
konkursów szkolnych itp., 

Dbałość o piękno mowy 
ojczystej 

- często wyraża się w sposób wulgarny, 
- nie podejmuje pracy nad kulturą swego języka,  

Dbałość o bezpieczeństwo 
i zdrowie własne oraz innych 
osób 

- ulega nałogom, 
- często stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu swojemu i innych 

Godne kulturalne zachowanie 
się w szkole i poza nią, 
okazywanie szacunku innym 

- niewłaściwie zachowuje się podczas lekcji (rozmawia, przeszkadza) , 
- nie przestrzega higieny osobistej, 
- jest często agresywny  wobec kolegów i pracowników Szkoły,  
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- nie wykonuje poleceń dorosłych (pracowników Szkoły) 
- nie okazuje szacunku kolegom i pracownikom Szkoły 

Udział w projekcie 
edukacyjnym 

- mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego 
projekt nie wywiązał się w terminie ze swoich obowiązków, czego 
konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność 
realizacji zadań przez innych członków zespołu. 

Ocena naganna Treść oceny 
Wywiązywanie się 
z obowiązków szkolnych 

- w jednym semestrze nauki szkolnej ma nieusprawiedliwione ponad 
120 godzin lekcyjnych 
- spóźnia się na lekcje, 
- nigdy nie jest przygotowany do lekcji, 
- nie przynosi potrzebnych do lekcji przyborów i materiałów , 
- nie odrabia prac domowych, 
- nie nosi obuwia zmiennego, 

Postępowanie zgodne z dobrem 
społeczności szkolnej 

- nie wykazuje zainteresowania sprawami klasy i Szkoły, 
- sprawia duże problemy wychowawcze, 
- nie wywiązuje się z powierzonych mu, nawet niewielkich zadań, 
- nie respektuje zarządzeń Dyrektora,  
- nie szanuje cudzej własności, niszczy mienie szkolne, kolegów 

Dbałość o honor i tradycje 
Szkoły 

- nie uczestniczy w uroczystościach szkolnych, 
- demonstruje lekceważący stosunek do Szkoły, uroczystości, 
konkursów szkolnych itp., nie dba o honor i tradycje szkoły 

Dbałość o piękno mowy 
ojczystej 

- często wyraża się w sposób wulgarny, 
- nie podejmuje pracy nad kulturą swego języka,  

Dbałość o bezpieczeństwo 
i zdrowie własne oraz innych 
osób 

- ma nałogi, demonstruje je, 
- narusza zasady bezpieczeństwa i zdrowia własnego oraz innych, 
- wywiera demoralizujący wpływ na innych uczniów 

Godne kulturalne zachowanie 
się w Szkole i poza nią, 
okazywanie szacunku innym 

- niewłaściwie zachowuje się podczas lekcji,   
- nie przestrzega higieny osobistej, 
- jest wulgarny, agresywny (język, zachowanie) wobec kolegów  
i dorosłych, nie szanuje i lekceważy pracę innych, 
- kradnie, wchodzi w konflikt z prawem, stwarza zagrożenie dla innych  
- wykazuje się brakiem szacunku wobec innych, 
- demonstruje pogardliwy stosunek do uczniów i dorosłych, 

Udział w projekcie 
edukacyjnym 

- nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu 
gimnazjalnego, a jego postawa była lekceważąca zarówno do członków 
zespołu, jak i opiekuna projektu. 

 
Rozdział XI 

 
Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów 

 oraz egzekwowania obowiązku szkolnego  
 

§ 49 
 

1. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności ucznia na lekcjach jest zwolnienie lekarskie lub pisemna 
informacja od rodzica, z czytelnym jego podpisem. 

2. Nieobecność ucznia powinna być usprawiedliwiona w ciągu dwóch tygodni od jego powrotu do 
Szkoły. 

3. O przewidywanej nieobecności dłuższej niż jeden tydzień (np. pobyt w szpitalu, sanatorium, 
przewlekła choroba, itp.), rodzice są zobowiązani do powiadomienia wychowawcy klasy lub Dyrektora 
albo pedagoga, w ciągu pierwszego tygodnia nieobecności, a nie po powrocie dziecka do Szkoły. 
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4. Jeżeli nieobecność nie zostanie usprawiedliwiona w ustalonym terminie, wychowawca natychmiast 
powiadamia o tym fakcie rodziców ucznia. 

5. Informacja o absencji ucznia jest przekazywana telefonicznie, listownie, drogą elektroniczną lub 
osobiście. Rodzice  mogą być również wzywani do Szkoły w celu wyjaśnienia nieobecności dziecka. 

6. Ucznia można zwolnić z lekcji tylko na pisemną prośbę rodziców lub w przypadku osobistego 
stawienia się w Szkole w celu odebrania dziecka. 

7. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek odnotowywać nieobecność uczniów na prowadzonej przez 
siebie lekcji. 

8. Wychowawca klasy na bieżąco podlicza frekwencję i do dnia 10 każdego miesiąca wypełnia  
w dzienniku lekcyjnym tabelę dotyczącą frekwencji za poprzedni miesiąc oraz  wprowadza do Systemu 
Informacji Szkolnej . 

9. W przypadku częstej absencji uczniów, szczególnie, gdy są to nieobecności nieusprawiedliwione, 
wychowawca klasy przekazuje sprawę do pedagoga szkolnego. 

10. Pedagog szkolny podejmuje odpowiednie działania w celu wyeliminowania absencji uczniów. 
11. W przypadku dalej trwającej absencji uczniów pedagog szkolny sprawę kieruje do Dyrektora Szkoły. 

Rodzic otrzymuje listem poleconym upomnienie Dyrektora zawierające stwierdzenie, że dziecko nie 
realizuje obowiązku szkolnego, wzywa do regularnego posyłania dziecka do Szkoły oraz informację, 
że nie spełnianie tego obowiązku zagrożone jest postępowaniem egzekucyjnym. 

12. W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego Dyrektor kieruje sprawę 
do sądu rodzinnego i wniosek do gminy o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji. 
Środkiem egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego jest grzywna, której wysokość określa 
ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 
Rozdział XII 

 
PROGRAM WYCHOWAWCZY 

 
 § 50 

 
Założenia podstawowe 

 
1. Wychowanie to proces, w którym dąży się do ukształtowania wychowanka, by odnalazł swoje 

miejsce w świecie, był dobrym obywatelem oraz dobrym człowiekiem. 
Skuteczność i jakość działań wychowawczych nauczycieli zależy od uświadomienia sobie przez nich, 
że: 

- wychowanie jest podstawowym składnikiem wszelkich działań pedagogicznych; 
- wychowawcą jest każdy nauczyciel,  
- spójność poszczególnych, teoretycznych i praktycznych poczynań, jak i celów wychowawczych 

wymaga tego, by nie było między nimi sprzeczności, a także by nie wykluczały się one wzajemnie; 
- akceptacja przez rodziców poszczególnych zasad i celów wychowania jest niezbędnym warunkiem 

ich realizacji – co wiąże się z koniecznością stałej z nimi współpracy; 
- zachowanie zgodności poczynań wychowawczych z zasadami i celami przyjętymi w niniejszym 

systemie, jest obowiązkiem każdego nauczyciela Gimnazjum. 
2. Podstawowym założeniem Programu wychowawczego Gimnazjum, jest ukształtowanie sylwetki 

absolwenta poprzez realizację  przyjętych celów. 
3. Za wszechstronny rozwój młodego człowieka odpowiedzialni są rodzice i Szkoła i on sam, przy czym 

role tych podmiotów zamieniają się w czasie, a akcent stopniowo przesuwa się od rodziców, poprzez 
Szkołę, na samego ucznia. Ich porozumienie się i współdziałanie są niezbędne. 

4. Koniecznie jest rozpoznanie oczekiwań i potrzeb wszystkich stron zaangażowanych w proces 
kształcenia i wychowania. 

5. Niezbędne jest stworzenie uczniom realnych możliwości podejmowania rozmaitych aktywności na 
terenie Szkoły i w oparciu o nią. 

6. Ocenianie zachowania uczniów oraz ich postępów w nauce winno odnosić się do świadomie 
kształtowanej w szkole sylwetki absolwenta Gimnazjum. 
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7. Uczniowie oczekują od Szkoły sprawiedliwego systemu oceniania, wyrozumiałości nauczycieli, 
wysokich wymagań, ciekawego prowadzenia lekcji, miłej atmosfery, właściwego stosunku 
nauczycieli do uczniów. 

8. Rodzice oczekują od Szkoły rozwijania samodzielności, przedsiębiorczości i odpowiedzialności 
uczniów, kształcenia ich umiejętności skutecznego uczenia się oraz poczucia solidarności i chęci 
udzielenia sobie wzajemnej pomocy. 

9. Kadra pedagogiczna ceni sobie i chce kształtować u swych uczniów przede wszystkim odpowie- 
dzialność, obowiązkowość, samodzielność, zaradność, otwartość, uczciwość, prawdomówność, 
kulturę osobistą oraz krytycyzm wobec siebie i innych. 

 
§ 51 

 
Cele wychowania  

 
1. Podstawowym celem Programu wychowawczego Gimnazjum, po uwzględnieniu oczekiwań ucznia, 

rodziców, Szkoły, jest wykształcenie i wychowanie absolwenta, który będzie charakteryzował się 
następującymi cechami: 
 odpowiedzialny, obowiązkowy, solidny, co oznacza, że najczęściej zachowuje się zgodnie  

z oczekiwaniami Szkoły i domu rodzinnego, a przypadki swego złego zachowania umie poddać 
krytycznej refleksji, przestrzega zasad wymiany opinii z innymi i kultury dyskusji, nie budzi 
zastrzeżeń jego wygląd, higiena osobista i dbałość o zdrowie oraz sprawnie współdziała z innymi, 

 samodzielny, zaradny, otwarty, co oznacza, że jest ciekawy świata i korzysta z różnych źródeł 
wiedzy, poszukuje nowych obszarów dla swej aktywności, które pozwoliłyby mu sprawdzić się  
w oczach własnych, potrafi samodzielnie stawiawć sobie pewny cel, umie ocenić sensowność  
i szanse realizacji własnych i cudzych pomysłów i podjąć właściwą decyzję, 

 uczciwy, prawy, prawdomówny, co oznacza, że w pełni docenia znaczenie zaufania w kontaktach 
między ludźmi i stara się na nie zasłużyć, umie trafnie rozróżniać osoby godne i niegodne 
zaufania,  

 kulturalny, taktowny, szanujący innych, co oznacza, że cechuje go takt i kultura osobista  
w stosunku do innych, potrafi właściwie korzystać z dóbr kultury, wyrażać szacunek dla tradycji, 
symboli narodowych i religijnych własnych i cudzych, 

 krytyczny wobec siebie i innych, co oznacza, że ma świadomość istnienia na świecie różnych 
systemów wartości i respektuje tę różnorodność, nie jest podatny na demagogię i manipulację 
informacyjną. 

2. Stwarzanie uczniom realnych możliwości podejmowania różnorodnych aktywności na terenie Szkoły. 
3. Kształcenie uczniów na obywateli Europy XXI wieku, przygotowanie ich do współzawodnictwa na 

rynku pracy oraz do dalszej nauki. 
4. Szczególna opieka nad uczniami ze specyficznymi trudnościami. 
5. Ułatwienie społecznej integracji wszystkich uczniów oraz rodziców. 
6. Sprzyjanie rozwojowi osobowości. 
 

§ 52 
 

Sposoby i środki realizacji celów oraz odpowiedzialni za ich realizację. 
 

1. Realizacja Programu wychowawczego Gimnazjum odbywa się podczas zajęć lekcyjnych  
i pozalekcyjnych. Systematycznie dokonywana jest refleksja i ocena prawidłowości przebiegu procesu 
kształtowania oczekiwanych postaw uczniów. 

2. W Szkole prowadzone są następujące zajęcia: 
- zajęcia wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów, 
- zajęcia rozwijające z poszczególnych przedmiotów oraz koła zainteresowań, 
- zajęcia socjoterapeutyczne, terapia pedagogiczna. 
- zajęcia czytelnicze, lekcje biblioteczne,  
- warsztaty malarskie. 
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3. Uczniowie mogą brać udział w pracach Samorządu Uczniowskiego, wolontariacie oraz wycieczkach  
i imprezach /według kalendarza imprez każdej klasy/. 

4. Uczniowie mają zapewniony udział: 
- w konkursach i impezach różnego szczebla, 
- w imprezach społeczności lokalnej, 
- w wycieczkach do zakładów pracy, szkół ponadgimnazjalnych, na wyższe uczelnie, 
-w programach profilaktycznych. 

5. Szkoła wspólpracuje z instytucjami terapeutycznymi m.in. poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 
Prowadzona jest też indywidualna praca z uczniem, indywidualne terapie, wywiady środowiskowe, 
obserwacje, konsultacje, przeprowadza się pogadanki i szkolenia.  

6. W Szkole odbywa się: 
 pedagogizacja rodziców – pogadanki i szkolenia m.in. z zakresu profilaktyki uzależnień, 

cyberprzemocy, preorientacji zawodowej, 
 praca rodziców w ramach Rady Rodziców. 

7. Rodzice biorą udział w organizowaniu wycieczek szkolnych, spływów kajakowych, dyskotek, 
wyjazdów typu - Zielona Szkoła, uroczystości szkolnych oraz innych imprez . 

8. Odpowiedzialnymi za realizację w/w zadań są: 
 Dyrektor Szkoły, 
 kadra pedagogiczna, 
 rodzice. 

Rozdział  XIII 
 

PROGRAM PROFILAKTYKI 

 

§ 53 
 

Założenia podstawowe 
 

1. Profilaktykę rozumiemy jako proces wspierający rozwój zdrowia poprzez pomoc i towarzyszenie 
uczniowi w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach oraz nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym 
zagrożeniom. 

2. Celem programu jest uświadomienie uczniom, rodzicom, nauczycielom czym jest zdrowie, jak 
troszczyć się o siebie i swoje otoczenie we wszystkich tych sferach. Na szczególną uwagę zasługuje 
uświadomienie negatywnych skutków zachowań agresywnych, które bezpośrednio wpływają na ww. 
obszary naszego życia, ukazanie zgubnego wpływu nałogów na organizm człowieka. Założenia 
programu są zgodne z czasami w których żyjemy, charakteryzującymi się przyspieszonym tempem 
funkcjonowania społeczności szkolnej. 

3. Program profilaktyki jest wynikiem diagnozy problemów występujących w społeczności lokalnej  
i potrzeb środowiska uczniów, rodziców i nauczycieli. 
Założenia programu: 
1. Profilaktyka uzależnień, promowanie zdrowego stylu życia. 
2. Zapobieganie przemocy i agresji w Szkole oraz przestępczości wśród nieletnich. 
3. Rozwijanie najważniejszych umiejętności interpersonalnych u uczniów. 
4. Zapobieganie licznym nieobecnościom i problemom wychowawczym  niektórych uczniów. 
5. Współpraca z rodzicami. 
6. Radzenie sobie ze stresem, dbanie o zdrowie. 

§ 54 
 

 Profilaktyka uzależnień, promowanie zdrowego stylu życia 
 

1.Cele: 
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 dostarczanie informacji o substancjach szkodliwych dla naszego organizmu i ich działaniu na nasz 
organizm,  

 dostarczania informacji o powodach, dla których ludzie sięgają po środki uzależniające,  
 podejmowanie racjonalnych decyzji związanych z alkoholem, nikotyną i innymi substancjami (sztuka 

odmawiania)  
 tworzenie pomysłów na ograniczenie spożywania alkoholu przez młodzież z naszego terenu,  
 krytyczny odbiór reklamy,  
 wskazanie możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu w naszym środowisku,  
 dostarczenie informacji o alkoholu i innych substancjach uzależniających oraz o zagrożeniach 

towarzyszących ich zażywaniu, 
 wskazanie możliwości unikania tych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi, 
 wskazanie społecznych, ekonomicznych, moralnych i zdrowotnych skutków zażywania substancji 

uzależniających, 
 wskazanie wpływu alkoholu  i narkotyków na uczucia i zagrożeń dla życia uczuciowego, 
 ukazanie obrazu rodziny dotkniętej problemem alkoholowym, 
 wskazanie ról pozwalających przetrwać w rodzinie alkoholowej, 
 zapoznanie uczniów z pojęciami: używanie i nadużywanie, współuzależnienie, 
 poznanie wzajemnych związków między używaniem alkoholu, nikotyny, narkotyków i dopalaczy 

przez nieletnich, a wynikami nauczania, 
 wskazanie negatywnych i pozornie pozytywnych skutków picia alkoholu, 
  wskazanie zalet, aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, 
 wskazanie metod obrony przed naciskiem otoczenia, 
 uświadomienie, że uzależnienie od alkoholu i narkotyków jest śmiertelną chorobą, 
 uświadomienie, że osoba uzależniona i współuzależniona potrzebuje pomocy, 
 wskazanie sposobów pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym,  
 wskazanie wpływu alkoholizmu rodziców na życie dzieci, 
 wskazanie wpływu substancji uzależniających na organizm człowieka, szczególnie w okresie 

dojrzewania, 
  uświadomienie, że alkohol i narkotyki ma wpływ na przestępczość wśród nieletnich, 
  pobudzanie ambicji i obrony własnego honoru. 

2. Sposoby realizacji: 

 prelekcja przeprowadzona przez terapeutę  na temat dopalaczy - klasy I (I semestr nauki), 
 prelekcja przeprowadzona przez pracownika z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  lub 

funkcjonariuszy policji na temat ,,Cyberprzemocy’’ -  klasy I, 
 zajęcia profilaktyczne oraz interwencyjne prowadzone przez pracownika Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, które odbywają się po zajściu związanym z przemocą na terenie klasy lub  
we wszystkich klasach i mogą uczyć: zachowań normatywnych, zawierać elementy Treningu 
Zastępowania Agresji, odnosić się do subkultur młodzieżowych, 

 prelekcja na temat narkomanii we wszystkich klasach (pedagog szkolny), 
 program profilaktyczny „Noe” dla klas II, (I semestr nauki), przeprowadzony przez Zespół 

Pedagogów Dezyderia, 
 przeprowadzenie szkolenia „Noe” dla rodziców klas II (I semestr nauki),  
 zapoznanie rodziców wszystkich klas z sygnałami ostrzegawczymi jakie mogą wystąpić przy braniu 

narkotyków i dopalaczy na zebraniach klasowych ( 1 raz w roku szkolnym),  
 uczestnictwo uczniów klas II i III w przedstawieniach teatralnych i koncertach profilaktycznych, 
 realizacja celów przez wychowawców klas na godzinach wychowawczych , 
 realizacja programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów”, przeprowadzony przez Fundacje Homo 

Homini im. Karola de Foucauld lub innego świadczeniodawcę,  
 organizowanie spotkań szkoleniowych dla nauczycieli, umożliwianie udziału w kursach na temat 

przeciwdziałania uzależnieniom. 
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§ 55 
 

 Zapobieganie przemocy i agresji w szkole oraz przestępczości wśród nieletnich. 
1.Cele: 

 dostarczanie wiedzy na temat przyczyn powstawania tendencji do przemocy,  
 informowanie o rodzajach przemocy, 
 ustalenie jasnych norm nie używania przemocy i sposobów ich egzekwowania, 
 rozumienie przez nauczycieli i rodziców sygnałów, po których można rozpoznać ofiarę przemocy  

i opresora, 
 informowanie na temat wpływu środków masowego przekazu na rozwój tendencji agresywnych 

młodzieży, 
 stworzenie warunków utrudniających występowanie przemocy m.in. poprzez objęcie budynku  

i terenu szkolnego nadzorem kamer CCTV / monitoring wizyjny/, 
 umiejętność komunikowania się między nauczycielami i rodzicami dotyczącego agresji, 
 zwiększenie nadzoru nauczycieli na przerwach, 
 zrozumienie agresywnych zachowań nastolatków, 
 umiejętność rozpoznawania ofiary przemocy i sprawcy przemocy przez uczniów, nauczycieli, 

rodziców, minimalizowanie przemocy w Szkole, 
 zapobieganie powstawania problemów związanych z przemocą, 
 orientacja o stanie przemocy na terenie Szkoły poprzez przeprowadzenie kwestionariusza / ankiety 
 umiejętność reagowania na przemoc, 
 dostarczanie wskazówek dla rodziców i nauczycieli, jak rozmawiać z ze sprawcami i ofiarami oraz 

jak zachęcać ich do współdziałania w redukowaniu problemu przemocy, 
 włączenie specjalistycznych instytucji (policja, psycholog, psychiatra itp.) w przypadku wystąpienia 

przemocy i agresji, 
 przeprowadzenie zajęć prewencyjnych z udziałem przedstawicieli sądu, policji itp., 
 przeprowadzanie zajęć obejmujących definiowanie problemu agresji i przemocy na godzinach 

wychowawczych, 
 współpraca rodziców w przeciwdziałaniu przemocy, 
 udzielanie specjalistycznej pomocy ofiarom i sprawcom przemocy,  
 podniesienie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców. 

2.Sposoby realizacji: 

 zapoznanie rodziców,  jak rozpoznać ofiary i opresorów, poinformowanie rodziców o przyczynach 
powstawania tendencji do przemocy (na zebraniu klasowym raz w roku szkolnym przez 3 lata nauki-
wychowawcy), 

 przeprowadzenie kwestionariusza / ankiety służącego zdiagnozowaniu problemu przemocy w Szkole 
(pedagog szkolny, wychowawcy) – zespół do spraw ewaluacji, 

 reagowanie przez wszystkich nauczycieli na przemoc przez dostarczanie jasnego i wyraźnego 
komunikatu „Nie akceptujemy przemocy w naszej szkole”, 

 współpraca z instytucjami specjalistycznymi,  
 indywidualne rozmowy z ofiarami i sprawcami przeprowadzane (pedagog szkolny, wychowawcy), 
 chwalenie zmian w zachowaniu, docenianie itp., 
 indywidualne rozmowy z rodzicami ofiar i sprawców,  
 szkolenia dla nauczycieli, wychowawców mających na celu przygotowanie do pracy z problemem 

przemocy i agresji w Szkole (przeprowadzenie rady szkoleniowej przez specjalistów), 
 szkolenia dla rodziców, 
 współpraca z policją i sądem, udostępnianie zapisów z monitoringu wizyjnego, 
 reagowanie wszystkich pracowników Szkoły na obecność w szkole osób obcych, spoza Szkoły, 
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 współpraca Szkoły z instytucjami w organizowaniu różnych form spędzania czasu przez dzieci, 
szczególnie z rodzin patologicznych,  

 umożliwianie nauczycielom udziału w kursach na temat przeciwdziałania agresji i przestępczości, 
 kierowanie wniosków do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w przypadku wyczerpania wszystkich ww. 

środków 

§ 56 
 

 Rozwijanie najważniejszych umiejętności interpersonalnych u uczniów 
1.Cele: 
 

 umiejętność komunikowania się z ludźmi i podejmowania decyzji, 
 chronienia siebie w sytuacji nacisku grupowego, 
 poznawanie sposobów radzenia sobie ze stresem, 
 budowanie właściwego wizerunku własnej osoby, 
 rozwijanie empatii, 
 podejmowanie racjonalnych wyborów w sprawie używania środków odurzających (w tym 

mówienia "nie"), 
 wzmacnianie pozytywnego obrazu własnej osoby, 
 umiejętność odreagowywanie napięć emocjonalnych, 
 budowanie udanych relacji z ludźmi, 
 konstruktywne rozwiązywania konfliktów, 
 ćwiczenie umiejętności stawiania się w sytuacji innych osób, 
 poznanie się wzajemne, budowanie zaufania, 
 wzmacnianie poczucia własnej wartości, 
 nauka i ćwiczenie zachowań asertywnych, 
 przełamywanie barier emocjonalnych, 
 umiejętność wyrażania swoich uczuć, 
 utrwalanie zachowań asertywnych, 
 kształcenie umiejętności asertywnego odmawiania. 

2.Sposoby realizacji: 

 komunikowanie się– zajęcia z wychowawcą, na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, 
 komunikacja werbalna i niewerbalna- na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, 
 empatia– klasy II, 1 godzina lekcyjna w ciągu roku szkolnego (nauczyciele, 

socjoterapeuta), 
 asertywność– klasy III, po 2 godziny lekcyjne w ciągu roku szkolnego (nauczyciele, 

socjoterapeuta), 
 co to znaczy być asertywnym? Rozpoznajemy zachowania asertywne– zajęcia  

z wychowawcą. 

 
§ 57 

 
 Zapobieganie licznym nieobecnościom i problemom wychowawczym niektórych uczniów 

 
1.Cele: 
 
 dostarczanie uczniom informacji dotyczących konsekwencji za posiadanie określonej liczby godzin 

nieobecnych i nieusprawiedliwionych, 
 analiza frekwencji przez wychowawców i pedagoga szkolnego, 
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 nawiązanie kontaktu z rodzicami, 
 poprawa frekwencji uczniów,  
 zwiększenie kontroli uczniów w klasach, 
 wzbudzenie motywacji u uczniów wagarujących, 
 
2.Sposoby realizacji: 
 
 udzielanie uczniom pisemnych nagan i upomnień przez Dyrektora na wniosek wychowawcy lub 

pedagoga za posiadanie określonej liczby godzin  nieobecnych i nieusprawiedliwionych,  
  udzielanie rodzicom pisemnych nagan i upomnień przez Dyrektora na wniosek wychowawcy lub 

pedagoga za posiadanie określonej liczby godzin  nieobecnych i nieusprawiedliwionych przez swoje 
dzieci , 

 informowanie rodziców o nieobecnościach uczniów w sposób przyjęty w Szkole, 
 miesięczna analiza frekwencji klas (wychowawcy, pedagog szkolny), 
 przeprowadzanie rozmów z rodzicami w sprawie czynników zakłócających uczęszczanie do Szkoły 

(wychowawcy, pedagog szkolny), 
 przeprowadzanie rozmów z uczniami na temat przyczyn opuszczania przez nich zajęć i motywowanie 

ich do poprawy sytuacji (wychowawcy, pedagog), 
 współpraca wszystkich pracowników Szkoły dotycząca wymiany informacji na temat uczniów, 
 kierowanie wniosków do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w przypadku wyczerpania wszystkich ww. 

środków. 
 

§ 58 
 

Współpraca z rodzicami 
 

1.Cele: 
 
 dostarczanie rodzicom wiedzy o niedostosowaniu społecznym, uzależnieniach, przemocy i agresji  

w Szkole według wskazań przedstawionych ww. założeniach, 
 dostarczanie rodzicom informacji dotyczących udzielania upomnień i nagan za zachowania nie 

akceptowane przez Szkołę, 
 nawiązanie kontaktu z rodzicami, 
 angażowanie rodziców do współuczestnictwa w życiu Szkoły. 
 
2.Sposoby realizacji: 
 
 prowadzenie różnych form szkoleń dla rodziców (np. „Noe”, Archipelag Skarbów, Cyberprzemoc), 
 zapoznawanie rodziców z różnymi problemami i informacjami na zebraniach,   
 przeprowadzanie rozmów z rodzicami (wychowawcy, pedagog szkolny, dyrekcja),  
 telefoniczne informowanie rodziców o zaistniałych zdarzeniach i problemach,  
 zachęcanie rodziców uczniów do współorganizowania różnego rodzaju rozrywek dla dzieci i szukania 

wspólnego rozwiązywania problemów na terenie Szkoły. 
 

§ 59 
 

 Radzenie sobie ze stresem, dbanie o zdrowie  
 
1.Cele: 
 

 dostarczanie wiedzy na temat stresu i stresorów,  
 kształtowanie umiejętności rozpoznawania u siebie objawów stresu i radzenia sobie z nim, 
 kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, dbania o zdrowie psychiczne i fizyczne, 
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 zapoznanie z technikami relaksu, 
 ćwiczenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 
 doskonalenie umiejętności racjonalnego wykorzystania czasu, 
 rozumienie przez nauczycieli i rodziców sygnałów świadczących o przeżywanych przez 

nastolatków problemach / anoreksja, bulimia, myśli samobójcze, uzależnienia itp./, 
 rozumienie zmian rozwojowych nastolatków związanych z ich dojrzewaniem fizycznym  

i emocjonalnym,  
 doskonalenie umiejętności komunikowania się nauczycieli z rodzicami,  
 rozumienie agresywnych zachowań nastolatków jako jednego ze sposobów ich walki ze stresem,  
 włączenie specjalistycznych instytucji (psycholog, psychiatra itp.) w przypadku poważnych 

problemów uczniów,  
 współpraca z rodzicami w rozpoznawaniu i minimalizowaniu stresorów, 
 udzielania pomocy ofiarom i sprawcom stresu,  
 wzmacnianie pozytywnego obrazu własnej osoby,  
 przełamywanie barier emocjonalnych, 
 doskonalenie umiejętności wyrażania swoich uczuć,   
 podniesienie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców, 
 uświadomienie, że zbyt wysoki poziom stresu obniża poziom koncentracji i utrudnia naukę, 
 uświadomienie, że długotrwałe pozostawanie w stanie stresu negatywnie wpływa na relacje  

z ludźmi i uświadomienie pozytywnej wartości stresu jako czynnika mobilizującego do działania, 
 uwrażliwienie uczniów i rodziców na samodzielność wykonywania zadań (eliminacja „ściągania”). 

 
2.Sposoby realizacji: 
 

 realizacja programów profilaktycznych /m.in. Trzymaj formę, Żyj smacznie i zdrowo/, prowadzenie 
rozmów z uczniami i rodzicami (wychowawca, pedagog szkolny, firmy edukacyjne), 

 przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego pod kątem racjonalnego wykorzystania czasu  
i opanowania stresu egzaminacyjnego (wychowawcy, pedagog, psycholog, terapeuta), 

 zapoznanie z technikami efektywnego uczenia się (wychowawcy, nauczyciele), 
 przeprowadzenie treningu antystresowego (ćwiczenia relaksacyjne) (wychowawcy, pedagog 

szkolny, nauczyciele wychowania fizycznego), 
 współpraca z instytucjami specjalistycznymi,  
 indywidualne rozmowy z rodzicami dzieci, które nie radzą sobie ze stresem (pedagog, 

wychowawca), 
 podwyższanie motywacji do pokonywania stresu poprzez wskazywanie pozytywnych skutków 

wynikających z przezwyciężenia go (pedagog, wychowawca, socjoterapeuta), 
  działania pedagogiczne uczniów i rodziców w zakresie odpowiedzialności, uczciwości  

i samodzielności (wychowawcy), 
 uświadomienie rodzicom, że zbyt wysokie aspiracje rodziców mogą być przyczyną niesamodzielnej 

pracy uczniów (wychowawcy). 
 

Rozdział  XIV 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 60 
 
1. Działalność Gimnazjum jest finansowana z budżetu organu prowadzącego.  
2. Działalność Gimnazjum może być współfinansowana z dobrowolnych opłat wnoszonych przez 

rodziców lub inne osoby prywatne i podmioty gospodarcze. 
3. Gimnazjum może podnajmować pomieszczenia osobom prawnym i osobom fizycznym, których 

działalność nie narusza statutowej działalności Gimnazjum oraz obowiązującego prawa. 
4. W Gimnazjum mogą działać związki zawodowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 
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§ 61 
 
1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
3. Zasady prowadzenia przez Gimnazjum gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 
 

§ 62 
 
1. Gimnazjum  posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. 

 
§ 63 

 
1. Prowadzenie w Gimnazjum kampanii wyborczej na rzecz partii lub innych organizacji jest 

niedozwolone. 
2. Niedozwolone jest prowadzenie działalności komitetów wyborczych partii bądź innych organizacji 

pozaszkolnych, innych osób, w tym kandydatów partii i organizacji, na terenie Gimnazjum. 
 

§ 64 
 
1. Sekretariat Gimnazjum prowadzi całą dokumentację zgodnie z instrukcją kancelaryjno-archiwalną. 
2. Przy sekretariacie Szkoły istnieje archiwum, w którym przechowuje się dokumentację 

administracyjną, zgodnie z instrukcją kancelaryjno-archiwalną. 
 

§ 65 
 
1. Organy Gimnazjum, a także biblioteka i świetlica dysponują pieczęciami nagłówkowymi, zgodnie  

z odrębnymi przepisami. 
2. Osoby, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także pedagog szkolny, socjoterapeuta, 

pielęgniarka i specjaliści zatrudnieni w sekretariacie dysponują pieczątkami imiennymi, zgodnie  
z odrębnymi przepisami. 
 

§ 66 
 
1. Zmiany zapisów Statutu  mogą być dokonywane uchwałami Rady Pedagogicznej w sprawie 
projektowania zmian w formie aneksów lub znowelizowanego jednolitego tekstu. 
 

§ 67 
 
1. Wszystkie regulaminy wewnętrzne stanowią prawo szkolne. 
2. Prawo szkolne stanowią również zarządzenia Dyrektora. 
3. Regulaminy wewnętrzne lub ich zmiany, o których mowa w niniejszym Statucie winny być uchwalone 

nie później niż do 2 miesięcy po nowelizacji Statutu. 
 
 
Jednolity znowelizowany tekstu Statutu przygotowała Rada Pedagogiczna i uchwaliła 

w dniu 20 marca 2014 r. 
 
                       Za Radę Pedagogiczną:    
                    DYREKTOR 
         /-/ EWA WNUK 


