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Rozdział 1 
Przepisy wstępne 

 
§ 1 

1.  Szkoła, zwana dalej „gimnazjum”, jest placówką publiczną, zaspakajającą potrzeby oświatowe 
środowiska lokalnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki młodzieży na poziomie 
gimnazjalnym. 

 
2.  Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o gimnazjum, należy przez to rozumieć Gimnazjum  

im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie. 
 
3.  Siedziba gimnazjum znajduje się w Józefinie ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola. 
 
4.  Gimnazjum używa nazwy: Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie. 
 
5. Na pieczęci urzędowej zawarta jest nazwa: „Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego  

w Józefinie”, zaś na pieczęci nagłówkowej napis:          
G I M N A Z J U M 

im. Józefa Chełmońskiego 
w Józefinie 

96-321 Żabia Wola, ul. Mazowiecka 1 
tel./fax (046)  857 81 33 

NIP 529-16-04-276 
1) gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 
6.  Gimnazjum jest jednostką budżetową Gminy Żabia Wola. 
 
7. Gimnazjum jest prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, jaką jest Gmina Żabia 

Wola: 
1)  organy gminy wykonują zadania i kompetencje organu prowadzącego określone  w ustawie 

o systemie oświaty i odrębnych przepisach. 
 
8. Nadzór pedagogiczny nad gimnazjum sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.  
 
9.   Podstawę funkcjonowania gimnazjum stanowią: 

1) Uchwała nr 18/99 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 26.02.1999r. w sprawie założenia 
gimnazjum w Józefinie; 
a) Uchwała nr 25/99 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie 

nadania imienia Józefa Chełmońskiego Gimnazjum w Józefinie; 
2) Uchwała nr 11/99 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 26.02.1999r. w sprawie ustalenia 

granic obwodu publicznego gimnazjum w Józefinie; 
3) Statut gimnazjum. 

 
Rozdział 2 

Cele i zadania gimnazjum 
 

§ 2 
1. Gimnazjum realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające 

program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów 
oraz potrzeb danego środowiska, a w szczególności: 
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia gimnazjum oraz jak najwyższych wyników w nauce i z egzaminu gimnazjalnego 
poprzez: 
a) atrakcyjny proces nauczania  zapewniający pełną realizację podstawy programowej 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w zakresie treści, umiejętności  
i postaw ucznia, 
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b) naukę języków obcych mającą na celu ich opanowanie przez uczniów w stopniu 
pozwalającym na posługiwanie się nimi w mowie i piśmie, 

c) kształcenie umiejętności posługiwania się technikami informatycznymi, 
d) możliwość udziału ucznia w zajęciach: 

- dydaktyczno-wyrównawczych organizowanych dla uczniów mających trudności  
w nauce,  

- nadobowiązkowych pozalekcyjnych, rozwijających jego zainteresowania; 
2) ułatwia uczniom gimnazjum dokonanie wyboru dalszego kierunku kształcenia  

lub określonego zawodu przez realizację zajęć edukacyjnych o tematyce związanej  
z wyborem szkoły i  zawodu oraz udzielanie informacji w tym zakresie; 

3) kształtuje środowisko wychowawcze dziecka – wspierając swymi działaniami rodziców –
stosownie do warunków gimnazjum, wieku i potrzeb ucznia;  

4) sprawuje opiekę nad uczniami poprzez: 
a) organizację świetlicy, 
b) umożliwienie spożywania posiłków w stołówce, 
c) system pomocy materialnej i psychologiczno-pedagogicznej. 

      
2. Zajęcia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 lit. d tiret pierwsze, prowadzone są na podstawie 

diagnozy dokonanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 
 
3. Gimnazjum wspomaga wychowawczą rolę rodziny, realizując w zakresie działalności 

wychowawczej pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą w szczególności na: 
1) diagnozowaniu środowiska ucznia, 
2) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb ucznia i  – w miarę możliwości gimnazjum –

umożliwianiu ich zaspokojenia, 
3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, 
4) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z programu 

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, 
5) wspieraniu rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia, 
6) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

i edukacyjnych ucznia,  
7) wspieraniu rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

 
4. Do realizacji zadań statutowych gimnazjum zapewnia uczniom możliwość korzystania z:  

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 
2) biblioteki; 
3) świetlicy; 
4) gabinetu profilaktycznego; 
5) urządzeń sportowych i rekreacyjnych; 
6) sekretariatu gimnazjum. 

 
5. Korzystanie z pomieszczeń, wymienionych w ust. 4, jest możliwe w godzinach pracy  

i na warunkach określonych w ich regulaminach. 
 
6. Sposób wykonywania zadań gimnazjum uwzględnia optymalne warunki rozwoju ucznia, 

zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia. 
 

Rozdział 3 
Organy  gimnazjum i ich kompetencje 

 
§ 3 

1. Organami gimnazjum są: 
1) dyrektor gimnazjum; 
2) rada pedagogiczna; 
3) samorząd uczniowski; 
4) rada rodziców. 

 
2. W gimnazjum może być utworzona rada gimnazjum. 

1) w skład rady gimnazjum wchodzą w równej liczbie:  
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a) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli, 
b) rodzice wybrani przez ogół rodziców, 
c) uczniowie wybrani przez ogół uczniów, 

       - w gimnazjum udział uczniów w radzie szkoły nie jest obowiązkowy; 
2) jeżeli rada gimnazjum nie została powołana, jej zadania wykonuje rada pedagogiczna. 

 
3. Regulaminy określające działalność organów gimnazjum nie mogą być sprzeczne  

z obowiązującym prawem.  
 

Dyrektor gimnazjum 
 

§ 4  
1. Dyrektor kieruje działalnością gimnazjum oraz reprezentuje je na zewnątrz.  
 
1a. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w gimnazjum nauczycieli  

i pracowników niebędących nauczycielami. Decyduje w szczególności w sprawach: 
1) zatrudniania, i zwalniania nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami; 
2) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i pracownikom 

niebędących nauczycielami; 
3) występowania z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli,  

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i  pracowników niebędących nauczycielami.  
 
2. Do zadań dyrektora należy w szczególności: 

1) organizowanie całości pracy dydaktycznej; 
2) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą; 
3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych  

w gimnazjum; 
4) podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów; 
5) realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji 

stanowiących; 
6) realizowanie wniosków zgłaszanych przez radę rodziców podjętych w ramach  

ich kompetencji; 
7) dysponowanie środkami finansowymi szkoły i ponoszenie odpowiedzialności  

za ich prawidłowe wykorzystanie; 
8) wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów. 

 
3. Dyrektor gimnazjum prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci 

zamieszkujące w obwodzie gimnazjum oraz sprawuje kontrolę jego realizacji. 
 
3a. Dyrektor gimnazjum: 

1) kontroluje wykonywanie przez rodziców obowiązków, o których mowa w § 23a ust. 3  
pkt 1 i 2, a także współdziała z rodzicami w realizacji obowiązków, o których mowa  
w § 23a ust. 3 pkt 3; 

2) wyraża zgodę na działalność w gimnazjum stowarzyszenia lub innej organizacji, o których 
mowa w § 7a ust. 1, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności  
oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców. ; 
a) stwarza warunki do działania w szkole organizacji, o których mowa w § 7a ust. 1; 

3) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom  
w czasie zajęć organizowanych przez gimnazjum; 
a) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w gimnazjum oraz w zajęciach 

organizowanych przez gimnazjum poza obiektami należącymi do gimnazjum; 
4) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 

praktyk pedagogicznych; 
5) odpowiada za właściwą organizację i przebieg przeprowadzanego w szkole egzaminu 

gimnazjalnego. 
 
4. Dyrektor gimnazjum wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych  

z przepisami prawa.  

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1#P1A6
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1) o wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 
szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.  

 
5. W wykonywaniu swych zadań dyrektor gimnazjum współpracuje z radą pedagogiczną, 

rodzicami i samorządem uczniowskim. 
 
6. W gimnazjum, które liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora. 
 
6a. Dyrektor gimnazjum, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska 

wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 
 

6b. Dyrektor gimnazjum dokonuje, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego  
oraz rady pedagogicznej, powierzenia i odwołania stanowisk, o których mowa w ust. 6 i 6a.  

 
6c. W przypadku nieobecności dyrektora gimnazjum zastępuje go wicedyrektor. 
 
7. Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty i przepisy 

wykonawcze. 
 

Rada pedagogiczna 
 

 § 5 
1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem gimnazjum w zakresie realizacji jej statutowych 

zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.  
1) w skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor gimnazjum i wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w szkole; 
2) przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor gimnazjum, który przygotowuje  

i prowadzi zebrania oraz odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku 
obrad; 
a) dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje 
o działalności gimnazjum. 

 
1a. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym 

semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.  
1) zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków 
rady pedagogicznej; 

2) w zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby 
zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,  
w tym przedstawiciele organizacji, o których mowa w § 7a ust. 1.; 

3) zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 
 
1b. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności  

co najmniej połowy jej członków  (więcej głosów "za" niż "przeciw", nie liczą się głosy 
wstrzymujące). 

 
1c. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów 
lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników gimnazjum. 

 
2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy i regulaminów wewnętrznych gimnazjum; 
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych  

w gimnazjum; 
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli gimnazjum; 
5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów; 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=37#P37A50
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1#P1A6
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a) przepis ust. 2 pkt 5 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. 
 

2a. Rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uchwala 
program wychowawczy gimnazjum i program profilaktyki. 

 
3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, a w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych  
i pozalekcyjnych; 

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

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych; 

5) działalność w gimnazjum stowarzyszenia lub innej organizacji, o których mowa  
w § 7a ust. 1. 

 
4. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora szkoły lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 
 
5. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu gimnazjum lub jego zmian i przedstawia  

do uchwalenia radzie gimnazjum, a w przypadku braku rady gimnazjum – uchwala statut. 
 
6. Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin. 
 
7. (skreślony) 
 
8. (skreślony) 
 
9. (skreślony) 
 
10. (skreślony) 

Rada rodziców 
 

§ 6 
1. Rada rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców.  

1) w skład rad rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych  
w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału; 
a) w wyborach, o których mowa w pkt 1, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic, 
b) wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.  

 
2. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów gimnazjum, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami 
dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 

 
2a. Do kompetencji rady rodziców należy:  

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:  
a) programu wychowawczego gimnazjum obejmującego wszystkie treści i działania  

o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego  
przez nauczycieli, 

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 
danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 
profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 
szkoły; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 
4) opiniowanie działalności w gimnazjum stowarzyszenia lub innej organizacji, o których 

mowa w § 7a ust. 1. 
 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=37#P37A50
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1#P1A6
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2b. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 
porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 2a  
pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym 
nadzór pedagogiczny.  
1) program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu  

przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 
 

2. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze  
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

 
3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który szczegółowo określa zasady  

jej funkcjonowania. 
 

Tryb rozpatrywania wniosków rady rodziców 
 

§ 6a 
1. Rada rodziców może występować do dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich 

spraw gimnazjum. 
1) dyrektor rozpatruje złożony wniosek i udziela odpowiedzi niezwłocznie, nie później jednak 

niż w terminie 14 dni. 
 

2. Rada rodziców może występować do innych organów gimnazjum (rady pedagogicznej, 
samorządu uczniowskiego) z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw gimnazjum. 
1) wniosek taki rada rodziców składa poprzez dyrektora gimnazjum; 
2) dyrektor przekazuje wniosek właściwemu organowi, który go rozpatruje i udziela 

odpowiedzi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. 
 

3. Rada rodziców może występować z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw 
gimnazjum do organu prowadzącego gimnazjum oraz organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny. 
1) wniosek taki rada rodziców może złożyć poprzez dyrektora gimnazjum lub z jego 

pominięciem; 
2) dyrektor przekazuje wniosek właściwemu organowi, który go rozpatruje w terminie i formie 

ustalonej wewnętrznymi przepisami. 
 

Samorząd uczniowski 
 

§ 7 
1. W gimnazjum działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”. 
 
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum. 
 
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół 

uczniów w głosowaniu bezpośrednim, równym, tajnym i powszechnym.  
 
4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów gimnazjum. 
 
5.  Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi gimnazjum wnioski  

i opinie we wszystkich sprawach gimnazjum, w szczególności dotyczących realizacji 
podstawowych praw uczniów, takich jak: 
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami; 
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
3) prawo do  organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 
zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1#P1A6
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5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu  
z dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 
 

Stowarzyszenia i inne organizacje 
 

§ 7a 
1. W gimnazjum mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne 

organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym  
jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej gimnazjum. 

 
2. Podjęcie działalności w gimnazjum przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa 

w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu 
warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady gimnazjum i rady rodziców.  

 
Zasady współdziałania organów gimnazjum  

oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi 
 

§ 8 
1. Sytuacje konfliktowe między organami gimnazjum rozwiązywane są z zachowaniem 

następujących zasad: 
1) konflikt:   dyrektor – rada pedagogiczna; mediatorem jest organ prowadzący lub organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny w zależności od charakteru konfliktu; 
2) konflikt: dyrektor – samorząd uczniowski; mediatorem jest opiekun samorządu; 
3) konflikt: dyrektor – rada rodziców; mediatorem jest organ prowadzący lub organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny, w zależności od charakteru konfliktu; 
4) konflikt: rada pedagogiczna – samorząd uczniowski; mediatorem jest dyrektor; 
5) konflikt: rada pedagogiczna – rada rodziców; mediatorem jest dyrektor; 
6) konflikt: rada rodziców – samorząd uczniowski; mediatorem jest dyrektor. 

 
2. Organy gimnazjum współdziałają ze sobą na zasadach i w sprawach określonych w niniejszym 

statucie, w ramach ich ustawowych kompetencji. 
  

Rozdział 4 
Organizacja gimnazjum 

 
§ 9 

1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział. 
 

2. Podział na oddziały i grupy ustala dyrektor: 
1) w przypadku podziału na oddziały decyduje miejsce zamieszkania ucznia; 
2) w przypadku podziału na grupy językowe decyduje przede wszystkim stopień znajomości 

danego języka obcego. 
 
3. Podział na grupy jest obowiązkowy, na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków 

obcych oraz z informatyki – w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów. 
 
4. Podział na grupy jest obowiązkowy na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika 
konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym ćwiczeń laboratoryjnych – w oddziałach liczących 
więcej niż 30 uczniów. 

 
5. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 30 uczniów lub nie więcej  

niż 24 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust. 3 i 4, podziału na grupy można dokonywać 
za zgodą organu prowadzącego szkołę.  

  

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1#P1A6


 9 

6. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach  liczących od 12 do  26 uczniów, 
oddzielnie dla  chłopców i dziewcząt.  

 
7. Możliwe jest tworzenie grup międzyoddziałowych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych  

z języków obcych i zajęciach wychowania fizycznego.  
1) na zajęciach wychowania fizycznego dopuszcza się także tworzenie, w wyjątkowych 

przypadkach, grup międzyklasowych. 
 
8. Uczniowie w poszczególnych oddziałach uczą się przedmiotów obowiązkowych i dodatkowego 

języka obcego oraz religii lub etyki, przewidzianych planem nauczania i realizowanych zgodnie 
z programem wpisanym do szkolnego zestawu programów. 

 
8a. Gimnazjum organizuje naukę religii na życzenie rodziców. 

1) zajęcia religia/etyka są realizowane zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
9. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze 

ustalonym przez dyrektora gimnazjum, stosownie do posiadanych środków finansowych. 
 
10. Gimnazjum może organizować dla uczniów różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki: 

1) krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, 
pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych; 

2) w organizowaniu form działalności, o której mowa w ust. 10, gimnazjum może współdziałać  
z podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka; 

3) warunki i sposób organizowania przez gimnazjum krajoznawstwa i turystyki, uwzględniają 
cele edukacyjne i wychowawcze oraz bezpieczeństwo uczniów. 

 
§ 10 

1. Podstawową formą pracy są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. 
 
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

1) 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. Przerwy między zajęciami trwają 5, 10 lub 20 minut, z tym, że przerwa 20-minutowa odbywa 

się po pierwszych 4 godzinach lekcyjnych. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. 
1) przerwy uczniowie spędzają pod nadzorem nauczycieli pełniących dyżur. 

 
§ 10a 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej gimnazjum są:  
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne; 
3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających 

trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży  
z zaburzeniami rozwojowymi; 

4) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne. 
 

§ 11 
1. Obecność uczniów na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych  

jest obowiązkowa. 
 
2. Udział uczniów w  nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych jest dobrowolny. 
 
3. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach, o których mowa w § 10a ust. 1 pkt 3,   

jeśli nauczyciel go na nie zakwalifikował lub jeśli wynika to z opinii poradni psychologiczno- 
pedagogicznej; 

1) z obowiązku tego uczeń może być zwolniony, jeżeli rodzice (prawni opiekunowie)  
nie wyrażają zgody na udział dziecka w tych zajęciach. 

 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1#P1A6
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§ 12 
1. Dyrektor gimnazjum, w porozumieniu z radą pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym, ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć np.: wyrównawczych, 
specjalistycznych, nauczania języków obcych, informatyki, kół zainteresowań, które mogą  
być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych  
lub międzyoddziałowych. 

 
Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów 

 
§ 12a 

1. Dodatkowymi zajęciami dla uczniów gimnazjum są zajęcia edukacyjne języka niemieckiego. 
1) zajęcia te odbywają się w wymiarze 2 godzin tygodniowo; 
2) na zajęciach nie obowiązuje podział na grupy; 
3) z zajęć tych uczeń może być zwolniony na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej. 
 

§ 13 
1. Podczas nauki szkolnej każdy uczeń gimnazjum podlega systematycznej ocenie w zakresie 

zdobywanej wiedzy i nabywanych umiejętności. 
 
2. Szczegółowe zasady oceniania uczniów określają zasady wewnątrzszkolnego oceniania 

uczniów. 
 

§ 14 
1. Nauka w gimnazjum kończy się egzaminem gimnazjalnym obejmującym wymagania ustalone 

odrębnymi przepisami. 
 
2. Gimnazjum umożliwia uzyskanie świadectwa ukończenia gimnazjum.  
 
3. Osoba, która ukończyła gimnazjum, posiada wykształcenie gimnazjalne.  

 
Świetlica szkolna 

 
§ 15 

1. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej podyktowane są potrzebami uczniów gimnazjum. 
 
2. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w gimnazjum ze względu  na czas pracy  

ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do gimnazjum lub inne okoliczności 
wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, gimnazjum organizuje świetlicę. 

 
3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych nie przekraczających  

25 uczniów. 
 
4. Świetlica szkolna spełnia następujące funkcje i zadania: 

1) zapewnienie opieki przebywającym w niej uczniom; 
2) kształtowanie pozytywnych postaw społecznych: umiejętności współżycia w grupie, 

kulturalnego zachowania się, przestrzegania norm społecznych; 
3) promowanie zasad bezpieczeństwa, higieny i zdrowego stylu życia; 
4) rozwijanie wrażliwości artystycznej i zdolności manualnych uczniów; 
5) (skreślony) 
6) uwrażliwianie uczniów na piękno przyrody i na twórczość człowieka. 

 
5. W świetlicy szkolnej pracuje wychowawca świetlicy. 
 
6. Do zadań i obowiązków wychowawcy świetlicy należy w szczególności: 

1) sprawowanie opieki nad uczniami, dbanie o ich bezpieczeństwo i zdrowie; 
2) pomoc uczniom w nauce; 
3) organizacja zajęć świetlicowych; 
4) współpraca z innymi nauczycielami i wychowawcami. 
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7. Dokumentację świetlicy stanowią: 

1) dziennik zajęć wychowawczych; 
2) roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej. 

 
8. Bezpośredni nadzór nad świetlicą szkolną sprawuje dyrektor gimnazjum. 
 
9. Godziny pracy świetlicy są ustalone wg potrzeb na dany rok szkolny przez dyrektora szkoły. 
 
10. Uczniowie przebywający w świetlicy mają prawo: 

1) bezpłatnie przebywać w świetlicy, jeśli zostali do niej zgłoszeni; 
2) korzystać z gier, sprzętu sportowego i czasopism dostępnych w świetlicy. 

 
10a.Uczniowie przebywający w świetlicy mają obowiązek szanować własność osobistą,  

cudzą i szkolną, znajdującą się w świetlicy. 
 
11. Rodzice (prawni opiekunowie) wypełniają kartę zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej. 
 
12. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin świetlicy. 
 

Organizacja stołówki 
 

§ 15a 
1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania 

prawidłowego rozwoju uczniów, gimnazjum umożliwia uczniom korzystanie ze stołówki  
na terenie szkoły podstawowej. 

 
2. Korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne. 
 
3. Warunki korzystania ze stołówki określa regulamin stołówki. 
 
4. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców z całości lub części opłat, o których mowa  

w ust. 2: 
1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny; 
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. 
 

Sklepik szkolny  
 

§ 15b 
1. W gimnazjum działa sklepik szkolny, który dla ogółu społeczności uczniowskiej stanowi źródło 

zaopatrzenia w podstawowe artykuły bez konieczności opuszczania pomieszczeń szkoły  
i narażania się na niebezpieczeństwa z tym związane. 

 
2. Fundusze uzyskane z działalności sklepiku w całości przeznaczone są na potrzeby gimnazjum, 

a w szczególności na: 
1) nagrody rzeczowe na koniec roku szkolnego dla uczniów wyróżniających się w działalności 

społecznej; 
2) dofinansowania udziału w wycieczkach dla uczniów; 
3) zakup sprzętu na potrzeby społeczności uczniowskiej; 
4) zakup materiałów biurowych; 
5) zakup nagród dla uczestników konkursów i zawodów sportowych; 
6) inne wydatki w zależności od aktualnych potrzeb.  

 
Organizacja biblioteki szkolnej 

 
§ 16 

1.  Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej są podyktowane potrzebami społeczności szkolnej. 
1) biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły służącą realizacji potrzeb  

i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia 
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warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej oraz w miarę 
możliwości popularyzacji wiedzy o regionie; 

2)  z biblioteki mogą korzystać: 
a) uczniowie – na podstawie zapisów w dzienniku klasowym, 
b) nauczyciele i pracownicy szkoły, 
c) rodzice – na podstawie karty czytelnika dziecka lub dowodu osobistego. 

 
2. Biblioteka szkolna spełnia następujące funkcje i zadania: 

1) służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie 
nauczycieli;  

2) jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzi nauczyciel bibliotekarz  
oraz inni nauczyciele, korzystając ze zgromadzonych zbiorów; 

3) pełni rolę ośrodka informacji w szkole dla uczniów i nauczycieli; 
4) wspiera działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom 

wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej (zdolnym, trudnym) ; 
5) zaspokaja potrzeby kulturalno-rekreacyjne uczniów; 
6) wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli; 
7) współuczestniczy w działaniach mających  na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie 

wychowania czytelniczego. 
 

3.   W bibliotece pracuje nauczyciel bibliotekarz. 
1) zasady zatrudniania  i zadania nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy.  

 
4. Do zadań i obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności: 

1) praca pedagogiczna: 
a) udostępnianie zbiorów, 
b) udzielanie informacji, 
c) poradnictwo w doborze lektury, 
d) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji, 
e) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa, 
f) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego, 
g) pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-

wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji, 
h) informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów; 

2) prace organizacyjno-techniczne: 
a) gromadzenie zbiorów, 
b) ewidencja i opracowanie zbiorów, 
c) selekcja zbiorów, 
d) prowadzenie warsztatu informacyjnego, 
e) prace związane z planowaniem i sprawozdawczością; 

3) inne obowiązki i uprawnienia: 
a) odpowiedzialność za stan i wykorzystanie zbiorów, 
b) uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością, 
c) współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami, współpraca z rodzicami, 
d) współpraca z innymi bibliotekami, 
e) proponowanie innowacji w działalności bibliotecznej. 

 
4a. Zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami gimnazjum, uwzględniają  

w szczególności zadania w zakresie:  
1) udostępniania książek i innych źródeł informacji; 
2) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji  

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 
3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania  

i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 
4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną. 

 
5. Dokumentację biblioteki stanowią: 

1) dziennik biblioteki szkolnej; 
2) księgi inwentarzowe książek; 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=37#P37A50
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3) księgi inwentarzowe broszur i podręczników szkolnych; 
4) rejestry ubytków; 
5) kartoteka wypożyczeń; 
6) zeszyt odwiedzin w czytelni; 
7) karty akcesyjne czasopism. 

 
6. Biblioteka gromadzi następujące materiały: 

1) wydawnictwa informacyjne; 
2) programy szkolne dla nauczycieli; 
3) lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania; 
4) lektury uzupełniające do języka polskiego; 
5) wybrane pozycje literatury pięknej; 
6) wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa; 
7) podstawowe wydawnictwa z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki różnych 

przedmiotów nauczania; 
8) odpowiednią prasę dla młodzieży i nauczycieli; 
9) materiały audiowizualne. 

 
7. Rozmieszczenie zbiorów: 

1)  literatura   piękna stoi w układzie działowym; 
2) literatura popularnonaukowa i naukowa stoi wg UKD; 
3) lektura do języka polskiego – alfabetycznie wg klas; 
4) księgozbiór podręczny – wyodrębniony. 

 
7a. Gazety codzienne i czasopisma przechowuje się  w bibliotece przez rok, czasopisma 

metodyczne przez 5 lat. 
1) czasopisma metodyczne mogą być przechowywane w pracowniach przedmiotowych. 

 
7b. Prasa i księgozbiór podręczny udostępniane są w czytelni i do pracowni na zajęcia. 
 
8. Bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną sprawuje dyrektor szkoły. 
 
8a. Lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia, które stanowi wypożyczalnię i czytelnię. 

1) lokal ten służy do: 
a) gromadzenia i opracowywania zbiorów, 
b) korzystania z księgozbioru podręcznego, 
c) wypożyczania księgozbioru; 

2) biblioteka posiada pomieszczenie, będące Multimedialnym Centrum Informacji. 
 
9. Czas pracy biblioteki: 

1) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie  
z organizacją roku szkolnego; 

2) okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w bibliotece 
skontrum; 

3) czas otwarcia biblioteki ustalany jest  w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum. 
 
10. Prawa i obowiązki czytelników: 

1) czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki; 
2) korzystający zobowiązani są do dbałości  o wypożyczone książki; 
3) jednorazowo można wypożyczyć 2 książki, ale w uzasadnionych przypadkach biblioteka 

może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń; 
4) w stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary zgodnie 

z regulaminem biblioteki; 
5) w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję 

lub inną po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem; 
6) ustalenia, o których mowa w pkt. 5, zostały określone w regulaminie biblioteki; 
7) wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone tydzień przed zakończeniem roku 

szkolnego; 
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8) czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, nauczyciele, uczniowie) zobowiązani  
są do rozliczenia się z biblioteką w ww.  terminie; 

9) uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznawane 
nagrody na koniec roku; 

10) czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu biblioteki. 
 
11. Oprócz współpracy biblioteki szkolnej z uczniami i nauczycielami, podejmuje  

ona także współpracę z rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami. 
1)  w ramach współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami): 

a) udostępnia statut, program wychowawczy i program profilaktyki, 
b) rodzice ucznia mogą wypożyczać potrzebne książki na jego kartę czytelniczą, 
c) w bibliotece można otrzymać książki z zakresu wychowania dzieci i młodzieży, 
d) biblioteka udziela informacji o podręcznikach obowiązujących w danym roku szkolnym, 
e) uczniowie z rodzin o trudnej sytuacji mogą wypożyczyć podręczniki, po wcześniejszym 

złożeniu podania do dyrektora gimnazjum, 
f) Rada Rodziców dotuje zakup książek do biblioteki; 

2)  współpraca z innymi bibliotekami polega na: 
a) wymianie informacji o zbiorach, 
b) wypożyczeniach międzybibliotecznych, 
c) przekazywaniu informacji o prenumeracie czasopism, 
d) wykonywaniu kserokopii artykułów z czasopism, 
e) możliwości uczestniczenia nauczyciela bibliotekarza w warsztatach metodycznych 

organizowanych przez biblioteki pedagogiczne. 
 

Rozdział 5 
Organizacja nauczania, wychowania i opieki 

 
§ 17 

1. Organizacja roku szkolnego w gimnazjum odbywa się w oparciu o kalendarz roku szkolnego 
określany corocznie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania  
w rozporządzeniu w sprawie organizacji roku szkolnego, które reguluje w szczególności: 
1) termin rozpoczynania i kończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 
2) terminy zimowej i wiosennej przerwy świątecznej; 
3) terminy ferii zimowych i letnich; 
4) inne dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

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

następnego roku.  
1) rok szkolny dzieli się na semestry: 

a) pierwszy semestr – od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych  
we wrześniu do 31 stycznia, 

b) drugi semestr – od 1 lutego do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych.  

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

arkusz organizacji  gimnazjum opracowany przez dyrektora gimnazjum, z uwzględnieniem 
szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów 
nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku.  
1) arkusz organizacji gimnazjum zaopiniowany przez  organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny, zatwierdza organ prowadzący gimnazjum do dnia 30 maja danego roku. 
 
2a. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności:  

1) liczbę pracowników gimnazjum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,  
2) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych  

przez organ prowadzący gimnazjum. 
 
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum dyrektor gimnazjum,  

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć 
określający organizację zajęć edukacyjnych. 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=37#P37A50
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=37#P37A50


 15 

      
Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników 

 
§ 17a 

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

 
2. Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu nauczania.  
 
3. Wybrany program nauczania oraz podręcznik, a także program, o którym mowa w ust. 2, 

nauczyciel przedstawia radzie pedagogicznej.  
 
4. Rada pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów nauczania  

oraz podręczników, ustala, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców szkolny 
zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, biorąc pod uwagę możliwości 
uczniów, a w przypadku podręcznika również:  
1) przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów; 
2) wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat. 

 
5. Dyrektor gimnazjum podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca zestaw programów 

nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego 
roku szkolnego.  

 
6. Dyrektor podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami  

na terenie gimnazjum. 
 

§ 18 
1. Jeżeli droga  dziecka z domu do gimnazjum przekracza 4 km, obowiązkiem gminy  

jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztu 
przejazdu środkami komunikacji publicznej. 
1) realizacja przez gminę obowiązku określonego w  ust.1 dotyczy tylko uczniów 

zamieszkałych w obwodzie gimnazjum. 
                                                                                              

§19 
1) W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami.   
 
2) Zasady zatrudniania nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami określają 

odrębne przepisy.  
 

Zadania pracowników niebędących nauczycielami 
 

§ 19a 
1. Sekretarz szkoły w szczególności: 

1) prowadzi dokumentację kancelarii szkolnej; 
2) przyjmuje i odpowiada za terminowość korespondencji; 
3) zaopatruje szkołę w potrzebne materiały: piśmiennicze, druki, środki czystości  

oraz zaopatruje pracowników wg Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy; 
4) prowadzi księgi inwentarzowe; 
5) wydaje legitymacje uczniowskie, pracownicze i prowadzi ich rejestr; 
6) sporządza maszynopisy odpowiednich dokumentów; 
7) dokumentuje czas pracy pracowników niebędących nauczycielami; 
8) przygotowuje  dokumenty do list płac dla ZOPO, prowadzi rozliczenia z  PZU; 
9) prowadzi sprawy kadrowe nauczycieli i pracowników obsługi; 
10) odbija potrzebne materiały na xero; 
11) wydaje i rozlicza środki czystości; 
12) prowadzi absencję nauczycieli; 
13) wydaje delegacje oraz zaświadczenia i prowadzi ich rejestr; 
14) wykonuje inne prace dotyczące funkcjonowania szkoły zlecone przez dyrektora gimnazjum.   

 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1#P1A6
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2. Do zakresu obowiązków sprzątaczki należy w szczególności: 
1) sprzątanie codzienne: 

a) zamykanie szkoły, 
b) otwieranie i wietrzenie pomieszczeń szkolnych, 
c) utrzymanie w czystości i porządku pomieszczeń oraz sprzętu znajdującego się 

 w tych pomieszczeniach, 
d) sprzątanie po zakończeniu zajęć lekcyjnych,  
e) opieka nad szatniami, 
f) utrzymanie w czystości terenu przed szkołą, 
g) dbanie o kwiaty, 
h) pełnienie dyżurów w czasie przerw przy drzwiach wejściowych do szkoły, 
i) inne czynności wynikające z potrzeb szkoły zlecone przez dyrektora gimnazjum; 

2) sprzątanie okresowe: 
a) usuwanie w miarę możliwości plam z ławek, krzeseł i ścian, 
b) odkurzanie obrazów, tablic itp., 
c) mycie okien i drzwi, 
d) pranie firan; 

3) odpowiedzialność za klucze znajdujące się w portierni szkolnej. 
 

3. Robotnik przy pracach ciężkich ma za zadanie w szczególności: 
1) utrzymanie w czystości terenu wokół budynku szkoły oraz boiska szkolnego; 
2) dokonywanie drobnych napraw sprzętu i urządzeń nie wymagających specjalnej wiedzy 

fachowej; 
3) koszenie trawy na boisku szkolnym oraz wokół budynku; 
4) przycinanie żywopłotu; 
5) wynoszenie śmieci w wyznaczone miejsce; 
6) w okresie zimy odśnieżanie chodników i posypywanie piaskiem; 
7) dokonywanie oględzin budynku i zgłaszanie nieprawidłowości; 
8) inne czynności wynikające z potrzeb szkoły zlecone przez dyrektora gimnazjum. 

 
Zadania nauczycieli oraz innych pracowników gimnazjum w zakresie bezpieczeństwa 

 
§ 19b 

1. Nauczyciele oraz pracownicy niebędący nauczycielami zobowiązani są natychmiast reagować  
na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie 
bezpieczeństwa.  
1) nauczyciele lub pracownicy niebędący nauczycielami powinni niezwłocznie zawiadomić 

dyrektora gimnazjum o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona 
przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia. 

 
2. Nauczyciele oraz pracownicy niebędący nauczycielami powinni zwrócić uwagę na osoby 

postronne przebywające na terenie gimnazjum.   
1) nauczyciele oraz pracownicy niebędący nauczycielami powinni zwrócić się do osób 

postronnych wchodzących na teren gimnazjum o podanie celu przybycia, a w razie 
potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora gimnazjum lub skierować tę osobę  
do dyrektora.  

 
Zadania nauczyciela 

 
§ 20 

1.  Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą oraz opiekuńczą  i  jest odpowiedzialny    
za jakość tej pracy. 

 
2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  

ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie i życie, postawę moralną  
i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia. 

 
3.   Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:  

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1#P1A6
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1) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa  
i higieny pracy; 
a) nauczyciel będący opiekunem pracowni wywiesza w pracowni w widocznym i łatwo 

dostępnym miejscu regulamin danej pracowni, określający zasady bezpieczeństwa  
i higieny pracy. 

2) przestrzeganie zadań zawartych w statucie gimnazjum i odrębnych przepisach; 
3)  uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej; 
4)  uczestniczenie w szkoleniach w zakresie bhp organizowanych przez zakład pracy; 
5)  zapoznawanie się z aktualną sytuacją prawną systemu oświaty;        
6)  służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną; 
7)  systematyczne  prowadzenie dokumentacji szkolnej; 
8)  kontrolowanie na każdej lekcji obecności uczniów; 
9)  pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem; 
10)  rzetelne przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych;  
11)  ponoszenie odpowiedzialności za znajdujący się w  pracowni sprzęt i środki dydaktyczne; 
12)  obiektywne ocenianie i traktowanie uczniów; 
13)  udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych;      
14) realizowanie innych obowiązków wynikających z przepisów szczegółowych.                            

 
4. Nauczyciel obowiązany jest: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem  
oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,  
w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie  
zajęć organizowanych przez szkołę; 

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 
3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 
4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

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

5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. 

 
Zadania zespołów nauczycielskich 

 
§ 21 

1. W celu podniesienia poziomu nauczania i wychowania dyrektor gimnazjum może tworzyć 
zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.  
1) pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora gimnazjum, na wniosek 

zespołu. 
2. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale oraz pedagog i psycholog 
tworzą zespół klasowy, którego przewodniczącym i koordynatorem pracy jest wychowawca klasy. 

 
Zespoły klasowe 

2. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale tworzą zespół klasowy, którego 
przewodniczącym jest wychowawca klasy. 
1) zadaniem zespołu jest w szczególności: 

a) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału, jego modyfikowanie  
w miarę potrzeb oraz współdziałanie w realizacji, 

b) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, a także 
stymulowanie rozwoju uczniów, 

c) opiniowanie przygotowywanych w szkole własnych programów nauczania, 
d) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
e) rozwiązywanie problemów dotyczących danej klasy. 
f) planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

uczniowi, 
g)  rozpoznanie i ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy  

psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe  
i  edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia, 
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h)  określenie i przedłożenie najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku zalecanych form, 
sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej  
w kolejnym roku szkolnym, 

i)  opracowanie planu działań wspierających bądź indywidualnego programu  
edukacyjno-terapeutycznego dla każdego ucznia wymagającego pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej najpóźniej do 30 września każdego roku, 

j)  dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej 
uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej: 
- danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej – po zakończeniu jej  udzielania, 
- pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym  – przed 

opracowaniem arkusza organizacji szkoły na kolejny rok szkolny. 
    

Zespoły wychowawcze 
3. Wychowawcy klas, pedagog szkolny i wychowawca świetlicy tworzą zespół wychowawczy, 

którego przewodniczącym jest pedagog szkolny. 
1) zadaniem zespołu jest w szczególności: 

a) omawianie problemów wychowawczych w szkole, 
b) koordynacja działań wychowawczych i profilaktycznych. 

 
Zespoły przedmiotowe 

4. W gimnazjum funkcjonują następujące zespoły przedmiotowe: 
1) zespół nauczycieli uczących przedmiotów bloku humanistycznego; 
2) zespół nauczycieli uczących przedmiotów bloku matematyczno-przyrodniczego; 
3) zespół nauczycieli uczących języków obcych; 
4) zespół nauczycieli wychowania fizycznego. 

 
5. Do zadań zespołów wymienionych w ust. 4 należy w szczególności: 

1) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji; 
2) wybór podręczników; 
3) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania ich osiągnięć; 
4) korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych; 
5) opracowanie realizacji treści ścieżek edukacyjnych, włączonych w treści nauczanych 

przedmiotów; 
6) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

 
Zespoły problemowo-zadaniowe 

6. Zespoły problemowo-zadaniowe tworzy dyrektor gimnazjum, kierując się bieżącymi potrzebami 
gimnazjum. 
1) czas trwania zespołu, jego skład, zadania i przewodniczący – są każdorazowo ustalane 

przez dyrektora gimnazjum. 
 

Wychowawca 
 

§ 22 
1. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednego z nauczycieli 

uczących w tym oddziale, zwanego dalej wychowawcą. 
 
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, by wychowawca 

opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 
 
3. Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza dyrektor po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej.   
 
4. Wychowawca jest mediatorem w rozwiązywaniu konfliktów na płaszczyźnie uczeń – uczeń  

i uczeń – nauczyciel. 
 
5. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami gimnazjum,  

a w szczególności: 
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia; 
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2) zapoznawanie z zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem ucznia w rodzinie  
i społeczeństwie; 

3) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka; 
4) dbanie o rozwój psychofizyczny uczniów. 
 

6. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 5,  wychowawca powinien: 
1) diagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków; 
2) umożliwić uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) zapoznanie się ze statutem, 

programem wychowawczym i programem profilaktyki gimnazjum, poprzez informację  
o zamieszczeniu ww. dokumentów w bibliotece szkolnej i w sekretariacie szkoły; 

3) planować oraz konsultować z uczniami i rodzicami: 
a) różne formy pracy wychowawczej rozwijające osobowość ucznia i integrujące zespół 

uczniowski; 
b) treści i formy zajęć na godzinach z wychowawcą; 

4) utrzymywać w miarę możliwości systematyczny kontakt z rodzicami uczniów w celu: 
a) poznawania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci; 
b) wspierania rodziców w działaniach wychowawczych; 
c) angażowania rodziców w życie klasy i szkoły; 

5) utrzymywać systematyczny kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań 
dydaktycznych i wychowawczych; 

6) współpracować z pedagogiem szkolnym i poradnią psychologiczno-pedagogiczną; 
7) kontrolować i w miarę możliwości wpływać na postępy w nauce swoich wychowanków  

oraz na systematyczne uczęszczanie ich na zajęcia; 
8) prowadzić  zajęcia i dostarczać uczniom informacji w zakresie dalszego kształcenia  

i wyboru zawodu;  
9) dbać o właściwe relacje między uczniami, oparte na tolerancji i poszanowaniu godności 

człowieka; 
10) umożliwić rodzicom (prawnym opiekunom) konsultacje z nauczycielami w sprawach 

postępów w nauce i zachowaniu ucznia; 
11) informować rodziców o bieżących ocenach z zajęć edukacyjnych i o zachowaniu ucznia 

oraz o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania; 
12) poinformować rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych oraz zachowania; 
13) organizować zebrania z rodzicami oraz w miarę potrzeby spotkania indywidualne  

z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów; 
14) prowadzić  zajęcia o tematyce praw człowieka, dziecka, ucznia; 

 
6a. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku 

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych gimnazjum. 
 
7. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej 

(dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne) oraz roczny plan pracy w danym oddziale 
zgodny z programem wychowawczym szkoły. 

 
Pedagog szkolny i psycholog 

 
§ 23 

1. 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 szkoły i  programu profilaktyki,  w stosunku do uczniów, z udziałem 
rodziców i nauczycieli; 

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu 
wychowawczego szkoły i programu profilaktyki; 
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6) 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; 

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

1a. Do zadań psychologa należy w szczególności: 
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie 

potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia; 
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia 

odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań 
profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli; 

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

4) zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu; 
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym  
i pozaszkolnym ucznia; 

6) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów 
problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego 
szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach. 

 
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 i 1a, pedagog szkolny i psycholog realizują  

we współdziałaniu z nauczycielami, rodzicami (prawnymi opiekunami), organami szkoły  
i instytucjami współpracującymi ze szkołą oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi  
i innymi poradniami specjalistycznymi. 

 
3. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga szkolnego i psychologa określają odrębne 

przepisy. 
 
4. Szczegółowy zakres obowiązków pedagoga szkolnego i psychologa określa dyrektor 

gimnazjum. 
 

Organizacja i formy współdziałania gimnazjum z rodzicami  
w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki 

 
§ 23a 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia uczniów.  
1) współpraca ta ma na celu w szczególności: 

a) poznanie i ustalenie potrzeb wychowawczo-opiekuńczych uczniów, 
b) wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów, 
c) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny i szkoły, 
d) organizację imprez, uroczystości szkolnych i wycieczek klasowych, 
e) pozyskiwanie sponsorów, 
f) pedagogizację rodziców. 

 
2. Rodzice posiadają prawa i uprawnienia, w szczególności do: 

1) znajomości statutu, programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz innych 
regulaminów obowiązujących w gimnazjum; 

2) znajomości kryteriów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  
oraz przeprowadzania egzaminów; 

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

4) uzyskiwanie bieżących informacji o potrzebach szkoły; 
5) wyrażania i przekazywania dyrektorowi i innym organom gimnazjum, organowi 

prowadzącemu szkołę oraz sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy 
szkoły; 

6) informacji o terminach zebrań z rodzicami oraz ich tematyce.  
 
3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=37#P37A50
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1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do gimnazjum; 
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć; 
4) obecności na zebraniach rodziców, których harmonogram jest przekazywany rodzicom 

podczas pierwszego zebrania w danym roku szkolnym, organizowanego w ciągu 
pierwszych dwóch tygodni roku szkolnego. 

 
4. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy, na terenie której 

dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki  
przez dziecko i zmianach w tym zakresie. 

 
5. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
1) przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć 

nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% 
obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. 

 
6. W sytuacji rażących zaniedbań rodziców albo nadużywania przez nich swojej władzy wobec 

dziecka, szkoła ma obowiązek zawiadomić o zdarzeniach dotyczących ucznia sąd rodzinny  
lub inne właściwe organy.  

 
Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi  

oraz innymi instytucjami 
 

§ 23b 
1. Gimnazjum współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami 

świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom. 
1) współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi ma na celu w szczególności: 

a) pomoc uczniom przejawiającym trudności w nauce (rozpoznawanie rodzaju i stopnia 
trudności poprzez przebadanie w poradni), 

b) prowadzenie terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,  
c) pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia,  
d) profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy uczniom z grup ryzyka. 

2) współpraca z ośrodkiem pomocy społecznej polega w szczególności na: 
a) organizowaniu dożywiania, 
b) udzielaniu doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej; 

3) w ramach pracy profilaktyczno-wychowawczej gimnazjum prowadzi systematyczną 
współpracę z policją w zakresie profilaktyki zagrożeń; 
a) koordynatorami współpracy są: 

- ze strony szkoły – pedagog szkolny, 
- ze strony policji – specjalista ds. nieletnich właściwej dla rejonu szkoły jednostki policji, 

a także dzielnicowy, w rejonie którego zamieszkuje uczeń, 
b) ww. koordynatorzy:  

- systematycznie się ze sobą kontaktują, 
- na bieżąco wymieniają się informacjami, 
- rozwiązują problemy związane z bezpieczeństwem i dobrem uczniów gimnazjum. 

c) w ramach współpracy szkoły z policją pedagog szkolny: 
- ustala zasady współpracy szkoły ze specjalistą ds. nieletnich i dzielnicowym, 
- organizuje spotkania nauczycieli i dyrektora gimnazjum ze specjalistą ds. nieletnich 

oraz dzielnicowym na temat zagrożeń młodzieży demoralizacją i przestępczością  
w lokalnym środowisku,  

- organizuje spotkania tematyczne młodzieży szkolnej ze specjalistą ds. nieletnich oraz 
dzielnicowym, jak np. odpowiedzialność nieletnich za popełniane czyny karalne, 
prawne aspekty przeciwdziałania narkomanii, wychowanie w trzeźwości itp., 

- informuje policję o zdarzeniach na terenie szkoły noszących znamiona przestępstwa 
oraz zagrażających zdrowiu i życiu, a także o przejawach demoralizacji, 

-organizuje na terenie gimnazjum, we współpracy z policją, przedsięwzięcia 
adresowane do uczniów, nauczycieli i rodziców oraz koordynuje ich przebieg; 

4) współpraca z kuratorami sądu rejonowego w szczególności polega na: 
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a) stałym kontakcie z kuratorami zawodowymi i społecznymi  sprawującymi  nadzór  
nad rodzicami uczniów i uczniami, 

b) wydawaniu opinii o uczniach na wniosek sądu, 
c) redagowanie pism do sądu w sprawach wymagających interwencji tej instytucji. 

 
Formy opieki i pomocy uczniom 

 
§ 23c 

1. Gimnazjum obejmuje opieką i udziela, w miarę swoich możliwości, pomocy uczniom, którym  
z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych, jest ona potrzebna. 

 
2. W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu 

do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji 
uczniów zdolnych, udzielana jest pomoc materialna. 
1) pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny; 

a) świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:  
- stypendium szkolne, 
- zasiłek szkolny, 

b) świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są stypendia za wyniki 
w nauce lub za osiągnięcia sportowe, 

c) uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym 
i motywacyjnym.  

 
3. Uczniom, w miarę potrzeby, udzielane jest wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. 
 

Rozdział 6 
Uczniowie gimnazjum 

Zasady rekrutacji uczniów 
 

§ 24 
1.  Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.  

1) obowiązek szkolny dziecka trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak  
niż do ukończenia 18 roku życia.  

 
2. Do gimnazjum przyjmowani są absolwenci sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkali  

w obwodzie szkoły w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 
 
3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor gimnazjum może przyjąć absolwentów 

sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum w przypadku, 
gdy jest to możliwe ze względu na warunki organizacyjne. 

 
4. W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu danego gimnazjum prowadzonego 

przez gminę, listę przyjętych ustala się na podstawie kryteriów określonych przez dyrektora 
gimnazjum, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
1) do gimnazjum mogą być przyjęci spoza obwodu uczniowie, którzy uzyskali świadectwo  

z wyróżnieniem 
 
5. Podstawą  wpisania dziecka do księgi uczniów jest oświadczenie rodzica w karcie zgłoszenia 

kandydata do gimnazjum oraz informacje przekazane przez organ gminy lub dyrektora  
innej szkoły.         

Prawa ucznia 
 

§ 25 
1. Uczniowi gimnazjum przysługują prawa zawarte w przepisach prawa międzynarodowego, 

Konstytucji RP, a także w ustawach, rozporządzeniach i zarządzeniach, a w szczególności: 
1) prawo do nauki, czyli prawo do: 

a) bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania, 

b) uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i wyrównawczych organizowanych  
w gimnazjum, 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1#P1A6
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c) korzystania – na zasadach określonych w odrębnych przepisach – z pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym lub motywacyjnym, organizowanej przez szkołę  
lub instytucje z nią współpracujące,  

d) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, zgodnie z wymogami bhp i ochrony 
przeciwpożarowej, 

e) bezpłatnego korzystania z pomieszczeń szkolnych, urządzeń, sprzętu i pomocy 
naukowych oraz księgozbioru bibliotecznego w toku nauki szkolnej i zajęć 
pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę,  

      - korzystanie z ww. pomieszczeń jest  możliwe jedynie w godzinach ich otwarcia   
i zgodnie z regulaminami pracowni, 

f) reprezentowania szkoły w konkursach i zawodach sportowych, olimpiadach 
przedmiotowych, 

g) tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych zgodnego (w miarę możliwości) z zasadami 
higieny pracy umysłowej, 

h) systematycznej, jawnej i sprawiedliwej – w oparciu o czytelne kryteria – oceny wiedzy  
i umiejętności; 

2) prawo do informacji: 
a) bezpośrednio dotyczących ucznia, przed podjęciem decyzji w jego sprawie, 
b) o zapisach w statucie szkolnym i innych dokumentach prawa wewnętrznego 

gimnazjum, 
c) o możliwości dostępu do ww. dokumentów, będących źródłem informacji o zasadach 

funkcjonowania gimnazjum i społeczności szkolnej, 
d) o przysługujących uczniowi prawach i uprawnieniach oraz o możliwościach 

dochodzenia swoich praw, a także o instytucjach, do których uczeń może się zwrócić  
w przypadku nieprzestrzegania jego praw, 

e) o obowiązkach ucznia, 
f) o wydarzeniach edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i innych planowanych  

w szkole, 
g) o pracach samorządu szkolnego i innych organizacji działających w gimnazjum,   
h) na temat zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych w gimnazjum, 
i) na temat programu nauczania, metod nauczania, kryteriów oceniania z przedmiotów  

i zachowania oraz form sprawdzania wiedzy i umiejętności, 
j) o ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz sposobie uzasadniania 

otrzymywanych ocen, 
k) prawo do informacji i wiedzy przekazywanej obiektywnie, nietendencyjnie, niezależnie 

od światopoglądu nauczyciela, opartej na aktualnym stanie wiedzy naukowej, 
l) otrzymywania informacji z różnych źródeł „ideologicznych”, różnych koncepcji 

filozoficznych, bez cenzury (z wyjątkiem koniecznych ograniczeń, o których mowa  
w odnośnych artykułach oraz ze względu na wiek, zdolności percepcyjne itp.); 

m) korzystania z usługi dostępu do Internetu, w godzinach otwarcia biblioteki oraz podczas 
zajęć informatyki określonych w tygodniowym planie nauczania, o ile jest to zgodne  
z realizowanym przez nauczyciela tematem lekcji, 
- szkoła ma obowiązek zainstalowania i aktualizowania oprogramowania 

zabezpieczającego uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić 
zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego, w szczególności 
pornograficznych, eksponujących brutalność i przemoc, zawierających zachowania 
naruszające normy obyczajowe, propagujących nienawiść i dyskryminację; 

3) prawo do wolności od poniżającego traktowania i karania, czyli prawo do ochrony przed 
przemocą i złym traktowaniem: 
a) wobec ucznia nie może być stosowana przemoc fizyczna ze strony pozostałych 

uczniów oraz nauczycieli i pracowników szkoły (bicie, szarpanie, popychanie, uderzanie 
ręką, książką, gąbką, pociąganie za ucho, poszturchiwanie itp.), 

b) wobec ucznia nie może być stosowana przemoc psychiczna ze strony pozostałych 
uczniów oraz nauczycieli i pracowników szkoły (zastraszanie, wyśmiewanie, obrażanie, 
poniżanie, wyzywanie, stosowanie określeń powszechnie uważanych za obraźliwe  
i naruszające godność człowieka), 

c) uczeń nie może być gorzej traktowany z powodu religii, płci, pochodzenia, tuszy, stroju, 
niepełnosprawności, 
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d) wobec ucznia nie może być zastosowana kara naruszająca jego godność i nietykalność 
cielesną, 

e) w przypadku podejrzenia o stosowanie wobec dziecka form przemocy mających 
znamiona bicia czy znęcania w środowisku domowym ucznia, władze gimnazjum 
powiadomią o tym właściwe instytucje; 

4) wolność myśli, sumienia i wyznania, a więc prawo do: 
a) możliwości uzewnętrznienia (lub nieujawniania) własnych przekonań religijnych  

i światopoglądowych, 
b) równego traktowania i oceniania przez nauczycieli, niezależnie od wyznawanej religii, 

światopoglądu, kultury, narodowości, 
c) dobrowolnego uczestniczenia w nauce religii, 
      - uczestniczenie lub nie uczestniczenie  w nauce religii lub etyki nie może być powodem 

dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie, 
d) pobytu w szkole w atmosferze tolerancji i równości, bez jakiejkolwiek dyskryminacji 

wobec osób innej religii czy narodowości, 
      - za przejaw dyskryminacji może być uznana np.: złośliwa uwaga, komentarz,  

wyzwisko; 
5) wolność/swoboda wypowiedzi, czyli prawo do wyrażania własnych poglądów, przekonań  

i opinii, w tym w sprawach dotyczących ucznia: 
a) możliwość przedstawienia własnego stanowiska i własnych argumentów, w sytuacji, 

gdy zapadają decyzje dotyczące ucznia i we wszystkich sprawach dotyczących ucznia, 
b) możliwość swobodnego wyrażania i prezentowania przez uczniów w dowolnej formie 

własnych poglądów, bez ponoszenia za to konsekwencji w postaci obniżenia oceny  
z przedmiotu lub zachowania, 

c) możliwość wyrażania opinii lub złożenia wniosku na tematy dotyczące funkcjonowania 
klasy i szkoły, obowiązujących regulaminów, sposobu oceniania w szkole zarówno  
w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów, jak i zachowania, 
- złożone wnioski zostaną rozpatrzone w terminie i trybie określonym w § 6a 
- uczeń zostanie poinformowany o sposobie załatwienia wniosku,  

d) możliwość swobodnego prezentowania własnych sądów światopoglądowych, oceny 
faktów i postaci historycznych, interpretacji literackich itp., z zachowaniem szacunku  
i tolerancji wobec ludzi myślących inaczej; 

6) prawo do wypoczynku i czasu wolnego, czyli prawo do: 
a) przerw międzylekcyjnych, 
      - jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, umożliwia się uczniom przebywanie  

w czasie przerw międzylekcyjnych na świeżym powietrzu, 
b) niezadawania pisemnej pracy domowej na weekendy, przerwy świąteczne i ferie, 

- niezadawanie pisemnej pracy domowej na weekendy nie obowiązuje w przypadku, 
gdy lekcje danego przedmiotu w tygodniowym planie nauczania przypadają w piątek  
i w poniedziałek, 

- w takim przypadku nauczyciel zadaje pisemną pracę domową, kierując się zasadą 
konieczności; 

7) prawo do do ochrony prywatności ucznia,  czyli prawo do: 
a) nieujawniania przez nauczycieli lub pracowników szkoły poufnych informacji  

powierzonych im przez ucznia lub rodzica, 
b) niekomentowania sytuacji rodzinnej, społecznej, materialnej i osobistej ucznia  

przez nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów,  
c) ochrony danych osobowych (informacji o stanie zdrowia, wyników testów 

psychologicznych, wyników egzaminów itp.),  
d) negatywnego komentowania przy całej klasie ocen z prac pisemnych i odpowiedzi 

ucznia, 
e) nieogłaszania publicznie i niekomentowania podczas zebrań z rodzicami,  

ocen cząstkowych, śródrocznych i rocznych oraz zachowania ucznia, 
f) możliwość nieskrępowanego korzystania z gabinetu profilaktycznego czy też porady 

pedagoga szkolnego lub psychologa, 
g) możliwości swobodnego i nieskrępowanego korzystania z łazienek oddzielnych  

dla dziewcząt i chłopców,  
h) możliwości przebierania się w oddzielnych szatniach dla dziewcząt i chłopców  

przed lekcją wychowania fizycznego i po tych lekcjach; 
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8) wolność zrzeszania się, rozumiana jako: 
a) swoboda działalności samorządu szkolnego, 
b) prawo wybierania opiekuna samorządu, 
c) prawo do swobodnego zrzeszania się w organizacjach uczniowskich działających  

w gimnazjum,   
- zgodę na przynależność ucznia muszą wyrazić rodzice (prawni opiekunowie) w formie 

pisemnej, 
d) swoboda redagowania szkolnej gazetki, na własną odpowiedzialność, bez cenzury 

władz i nauczycieli, 
e) możliwość wyrażania opinii w ważnych sprawach uczniowskich oraz życia szkoły  

przez samorząd szkolny jako organ reprezentujący uczniów; 
9) prawo równego traktowania wobec prawa szkolnego, czyli:  

a) jednakowe ocenianie i traktowanie ucznia bez względu na jego wygląd zewnętrzny, 
status rodzinny, społeczny, materialny rodziców czy status ucznia (dobry – słaby),  

b) równe traktowanie w sytuacji dyskusji, sporu, a także konfliktu uczeń – nauczyciel 
(możliwość obrony i przekonania o swojej racji); 

10) prawo do znajomości swoich praw i możliwości ich egzekwowania, a w związku z tym:  
a) uczeń powinien zostać zapoznany przez wychowawcę z przysługującymi mu prawami  

i uprawnieniami szczegółowymi oraz z możliwościami ich egzekwowania, 
b) wychowawca powinien przeprowadzić z uczniami zajęcia praktyczne dotyczące 

posługiwania się statutem szkolnym, 
c) powinny być prowadzone lekcje lub inne spotkania np. prelekcja itp. na temat praw 

człowieka, dziecka, ucznia,   
d) statut i inne dokumenty prawa szkolnego powinny znajdować się w miejscu ogólnie 

dostępnym, określonym w statucie. 
 

2. Wykonywanie praw podlega ograniczeniom, lecz tylko takim, które są przewidziane  
przez prawo i które są konieczne w społeczeństwie demokratycznym ze względu  
na bezpieczeństwo państwowe lub publiczne, ochronę porządku i zapobieganie 
przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób. 
1) ograniczeniom nie podlega prawo do wolności od poniżającego traktowania i karania. 

 
3. Uczniowi gimnazjum przysługują tzw. uprawnienia szczegółowe, wynikające z ustaleń 

wewnętrznych gimnazjum, o których mowa w niniejszym statucie, a w szczególności omówione 
w Rozdziale 7. 

 
4. Przestrzeganiu praw i uprawnień ucznia w gimnazjum przyświecać będzie zasada  

niezależności praw od obowiązków. 
1) prawa ucznia nie mogą być mu odebrane lub zawieszone; 
2) karą za niewykonywanie obowiązków przez ucznia może być pozbawienie go nagrody,  

lecz nigdy – prawa lub uprawnienia. 
 
5. Posiadanie praw jest nierozerwalnie związane z możliwością roszczenia. 

1) uczeń ma prawo oczekiwać przestrzegania jego praw, a w sytuacji nieprzestrzegania może 
zwrócić się do właściwej instytucji, która wystąpi w obronie jego praw, rozstrzygnie  
czy prawo zostało naruszone i określi ewentualne konsekwencje wobec tego, kto prawa 
naruszył. 

 
6. Uczniowi gimnazjum przysługują prawa proceduralne, czyli możliwość dochodzenia swoich 

praw (możliwość obrony) w sytuacji, w której – w przekonaniu ucznia – dyrektor gimnazjum, 
nauczyciel, inny pracownik szkoły lub inny uczeń naruszył jego prawa. 
1) w takiej sytuacji uczeń ma prawo odwołania się od decyzji dyrektora, rady pedagogicznej, 

nauczyciela lub innego pracownika szkoły w sposób określony w § 26; 
a) w postępowaniu wyjaśniającym osoby bądź instytucje są obowiązane do wysłuchania  

i w miarę możliwości uwzględnienia zdania dziecka oraz podjęcia sprawiedliwego 
rozstrzygnięcia. 

 
7. W egzekucji należnych uczniowi praw, dziecko może być reprezentowane – w zależności  

od szczebla, na którym rozwiązywany jest spór – przez rodziców (prawnych opiekunów).  
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8. Dziecko i jego rodziców (prawnych opiekunów) wspierają swymi działaniami instytucje: ośrodki 

pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, sądy karne, sądy cywilne, sądy 
opiekuńcze, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich.  

 
Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia 

 
§ 26 

1. W sprawach spornych obowiązuje postępowanie z przestrzeganiem przyjętych norm, 
kompetencji i zależności służbowej.  

 
2. Jeśli uczeń uważa, że jego prawa zostały naruszone przez dyrektora, nauczyciela, 

wychowawcę klasy lub innego pracownika gimnazjum (zwanego dalej „osobą”), zgłasza swoje 
wątpliwości w pierwszej kolejności do osoby, która je naruszyła.  
1) w rozmowie ustnej uczeń przedstawia swoje argumenty; 

a) „osoba” w obecności ucznia dokonuje analizy sporu, opierając się na przepisach prawa 
zawartych w statucie gimnazjum, 

b) jeśli uczeń nie ma racji, osoba przekonuje go o tym, wskazując konkretne zapisy  
w statucie gimnazjum,  

c) jeśli uczeń ma rację – osoba zmienia swoją decyzję. 
 

3. Jeżeli uczeń nie uzyska satysfakcjonującej odpowiedzi, zwraca się do wychowawcy klasy, 
który rozpatruje sprawę, opierając się na przepisach prawa zawartych w statucie. 
1) w rozmowie ustnej uczeń przedstawia swoje argumenty; 

a) wychowawca w obecności ucznia dokonuje analizy sporu,  
b) jeśli uczeń nie ma racji, wychowawca przekonuje go o tym, wskazując konkretne zapisy 

w statucie gimnazjum; 
2) w przypadku racji ucznia, wychowawca przeprowadza rozmowę z osobą, która naruszyła 

prawo, wskazując jej przepisy prawa zawarte w statucie gimnazjum i sugerując  
jej wycofanie się z podjętej decyzji. 

 
4. Jeśli wychowawca nie jest w stanie rozwikłać problemu, uczeń zwraca się do pedagoga 

szkolnego, który rozpatruje sprawę opierając się na przepisach prawa. 
1) w rozmowie ustnej uczeń przedstawia swoje argumenty; 

a) pedagog w obecności ucznia dokonuje analizy sporu,  
b) jeśli uczeń nie ma racji, pedagog przekonuje go o tym, wskazując konkretne zapisy  

w statucie gimnazjum; 
2)  w przypadku racji ucznia, pedagog przeprowadza rozmowę z osobą, która naruszyła prawo, 

wskazując jej przepisy prawa zawarte w statucie gimnazjum i sugerując jej wycofanie się  
z podjętej decyzji. 

 
5. Jeśli interwencja pedagoga nie przyniesie oczekiwanego przez ucznia rozwiązania, sprawa 

kierowana jest – poprzez pedagoga – do dyrektora gimnazjum. 
 
6. Dyrektor organizuje spotkanie, w którym uczestniczą strony sporu, a także wychowawca, 

pedagog szkolny oraz rodzice ucznia. 
1) podczas spotkania strony konfliktu prezentują publicznie swoje stanowisko, 
2) jeśli nie uda się rozwiązać konfliktu, a stroną w sporze jest dyrektor, który utrzymuje,  

że ma rację, działania pedagoga kończą się i rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje 
dalsza procedura odwoławcza, określona w ust. 7 
a) jeśli osoba (niebędąca dyrektorem) nadal utrzymuje, że ma rację w konflikcie, dyrektor, 

który przejmuje od pedagoga rolę mediatora, poszukuje możliwości jego rozwiązania 
zgodnie z przepisami prawa, 

3) jeśli osoba nadal upiera się przy swojej racji w konflikcie, mimo iż przepisy prawa zawarte 
w statucie gimnazjum wskazują jednoznacznie, że naruszyła prawo, dyrektor gimnazjum 
nakazuje osobie odstąpienie od podjętej decyzji, która stała się przyczyną konfliktu. 

 
7. W przypadku sytuacji przedstawionej w ust. 6 pkt 2, rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo 

powiadomić organ prowadzący gimnazjum lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 
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8. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do odwołania się do instytucji chroniących prawa 

dziecka z pominięciem trybu określonego w statucie. 
 

Obowiązki ucznia 
 

§ 27 
1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek:  

1) przestrzegać postanowień zawartych w statucie i regulaminach szkolnych; 
2) wykonywać polecenia dyrektora, nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników 

gimnazjum; 
3) szanować mienie szkolne, dbać o ład i estetykę pomieszczeń i otoczenia szkoły; 
4) dbać o zdrowie swoje i innych (nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków  

i innych środków odurzających); 
5) przebywać podczas przerw międzylekcyjnych w budynku szkoły lub w miejscu ustalonym 

przez nauczyciela dyżurującego; 
6) nie stosować przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych osób oraz zachowań 

autoagresywnych; 
7) nie używać wulgarnych słów, wyrażeń, zwrotów i gestów; 
8) systematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne, być punktualnym oraz przynosić 

wymagane przybory szkolne; 
a) w przypadku spóźnienia się na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali,  

w której zajęcia się odbywają, 
b) przedstawiać wychowawcy pisemne prośby rodziców (prawnych opiekunów)  

o zwolnienie z zajęć dydaktycznych lub świetlicowych, 
c) w ciągu 7 dni od ustania przyczyny nieobecności powinna być ona usprawiedliwiona  

przez rodzica (prawnego opiekuna), 
- niedotrzymanie powyższego terminu będzie podstawą do uznania czasu  

nieobecności jako nieusprawiedliwionego, 
d)  w czasie zajęć lekcyjnych zachować należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami 

podczas lekcji, zabierać głos tylko wówczas, gdy zostanie do tego upoważniony  
przez nauczyciela; 

9) podczas trwania zajęć lekcyjnych i pobytu w szkole wyłączyć telefon komórkowy i inne 
urządzenia elektroniczne dające możliwość nagrywania i odtwarzania głosu i obrazu; 
a) w uzasadnionych przypadkach uczeń może skorzystać w czasie przerwy z własnego 

lub szkolnego telefonu za zgodą nauczyciela; 
10)  systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych; 

a) uczeń zobowiązany jest odrabiać prace polecone przez nauczyciela do wykonania  
w domu, 
- prace domowe pisemne powinny być przez ucznia odrobione starannie, 
- uczniowi, któremu udowodni się odpisywanie pracy domowej, zostaje wpisana 

informacja o zachowaniu w zeszycie obserwacji i nieprzygotowanie z danego 
przedmiotu, a uczniowi dającemu odpisywać pracę domową – informacja  
o zachowaniu w zeszycie obserwacji, 

b) nieobecność na zajęciach lekcyjnych nie zwalnia ucznia z przygotowania się do lekcji  
i odrobienia pracy domowej, o ile nie występują ważne i uzasadnione przyczyny 
uniemożliwiające spełnienie tego obowiązku, 

      - uczeń ma obowiązek uzupełnić lekcję, na której był nieobecny; 
11)  przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru; 

a) uczeń zobowiązany jest do noszenia stroju galowego, tj. biała bluzka lub koszula  
oraz czarna bądź granatowa spódnica lub czarne bądź granatowe spodnie  
na następujące uroczystości szkolne: obchody świąt państwowych, rozpoczęcie  
i zakończenie roku szkolnego, dni patrona, próbny egzamin gimnazjalny, egzamin 
gimnazjalny, ślubowanie klas pierwszych, 

b) uczeń zobowiązany jest do noszenia na zajęcia wychowania fizycznego jednolitego 
stroju sportowego, którym jest bawełniana koszulka z krótkim rękawem oraz spodenki 
sportowe lub legginsy nie krótsze niż do kolan, 

c) uczeń zobowiązany jest do zmiany obuwia w budynku szkolnym  
      - obuwie do chodzenia po szkole powinno być na jasnej podeszwie; 
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12)  przestrzegać  noszenia wierzchniego stroju szkolnego określonego w statucie;  
a) dyrektor gimnazjum może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady rodziców, rady 

pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego, za zgodą odpowiednio rady rodziców  
i rady pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił dyrektor gimnazjum 
lub wniosku złożonego przez inny podmiot niż samorząd uczniowski – także  
po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego, wprowadzić obowiązek noszenia  
przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju, 

      - wniosek, o którym mowa w lit. a, dyrektor gimnazjum rozpatruje w terminie  
nie dłuższym niż 3 miesiące, 

b) wzór jednolitego stroju, o którym mowa w lit. a, ustala dyrektor gimnazjum  
w uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu 
uczniowskiego, 

c) jeśli w gimnazjum wprowadzono obowiązek noszenia przez uczniów jednolitego stroju, 
dyrektor gimnazjum może w uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady 
pedagogicznej określić sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły  
nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju, 

d) do zniesienia obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju, stosuje się 
odpowiednio przepisy lit. a i lit. b, 

e) jeśli w gimnazjum nie wprowadzono obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego 
stroju, uczeń zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad ubierania się  
na terenie szkoły: 

      - strój uczniowski powinien być czysty i schludny, zakrywający ramiona, brzuch i dekolt 
oraz spódnica odpowiedniej długości, 

      - krótkie spodenki nie mogą stanowić elementu stroju wierzchniego uczennicy/ucznia. 
 

Rodzaje nagród 
 

§ 28 
1. Uczeń gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia na koniec roku szkolnego za: 

1) szczególne osiągnięcia lub pracę na rzecz szkoły; 
2) 100% frekwencję; 
3) wyniki w nauce i zachowaniu;  

a) średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej 
bardzo dobra ocena z zachowania. 

 
2. Nagrody przyznaje dyrektor gimnazjum na wniosek nauczycieli i samorządu uczniowskiego,  

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 
 
3. Uczeń może otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia: 

1) pochwałę wychowawcy wobec klasy; 
2) pochwałę dyrektora wobec społeczności szkolnej; 
3) wpis do kroniki szkolnej; 
4) pochwałę na zebraniu z rodzicami; 
5) list gratulacyjny dla rodziców uczniów kończących gimnazjum za osiąganie w cyklu 

edukacyjnym:  
a) bardzo dobrych wyników w nauce (4,75 i więcej) i wzorowe zachowanie, 
b) bardzo dobrych wyników w nauce (4,75 i więcej), 
c) dobrych wyników w nauce (4,50 – 4,74) i wzorowe zachowanie, 
d) dobrych wyników w nauce (4,50 – 4,74); 

6) świadectwo z wyróżnieniem; 
7) dyplom; 
8) nagroda rzeczowa; 
9) Nagroda Wójta Gminy Żabia Wola; 

10) Nagroda Dyrektora Gimnazjum za najwyższy wynik egzaminu gimnazjalnego. 
 

4. Nagrody i wyróżnienia, które uczeń otrzyma w ciągu semestru, będą uwzględniane  
przy wystawianiu oceny zachowania. 
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5. Wychowawca ma obowiązek powiadomić rodziców (prawnych opiekunów) o wyróżnieniach   
i  nagrodach udzielonych uczniowi. 

 
Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów 

 
§ 29 

1. Za lekceważenie nauki i innych obowiązków określonych w § 27 uczeń może otrzymać kary: 
1) upomnienie wychowawcy w obecności pedagoga szkolnego; 
2) naganę wychowawcy w obecności pedagoga szkolnego; 
3) upomnienie dyrektora w obecności pedagoga szkolnego; 
4) naganę dyrektora szkoły w obecności rodziców (prawnych opiekunów) lub pedagoga 

szkolnego; 
5) przeniesienie do równoległej klasy; 
6) przeniesienie do innej szkoły przez kuratora oświaty na wniosek dyrektora gimnazjum. 

 
2. Na podstawie uchwały rady pedagogicznej dyrektor gimnazjum może wystąpić do kuratora 

oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum, gdy szkoła wyczerpała 
wszelkie możliwe środki oddziaływań wychowawczych, a uczeń nadal uporczywie i rażąco 
narusza postanowienia statutu gimnazjum.   

 
3. O rodzaju kary decyduje wychowawca bądź dyrektor po wysłuchaniu opinii nauczycieli,  

a następnie wychowawca w zeszycie obserwacji informuje rodziców o zajściu  
i przewidywanej karze. 
 

3a. W przypadku popełniania przez ucznia na terenie gimnazjum lub w czasie zajęć 
organizowanych przez gimnazjum czynu karalnego lub szczególnie drastycznego 
chuligańskiego zachowania, o jego zachowaniu zostanie zawiadomiona policja lub sąd  
dla nieletnich.  

 
4. Pismo z informacją o udzielonej karze wychowawca przekazuje rodzicom (prawnym 

opiekunom). 
 
5. Każde przewinienie ucznia, niezależnie od otrzymanej kary, będzie uwzględnione  

przy wystawianiu oceny zachowania. 
 
6. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia. 
 
7. Nie można ukarać ucznia odebraniem przysługującego mu prawa lub uprawnienia. 
 
8. Przed udzieleniem kary uczeń powinien mieć możliwość przedstawienia wyjaśnień  

i jego argumenty powinny być bezstronnie rozpatrzone. 
 
9. Uczeń, nieobjęty obowiązkiem szkolnym zostaje skreślony z listy uczniów, jeśli: 

1) uporczywie i rażąco narusza postanowienia statutu gimnazjum, a szkoła wyczerpała  
już wszelkie możliwe środki oddziaływań wychowawczych; 

2) nie uczęszcza do gimnazjum.  
 

10. Skreślenia dokonuje dyrektor gimnazjum w drodze decyzji, na podstawie uchwały rady 
pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, po uprzednim pisemnym 
zawiadomieniu ucznia. 

 
Tryb odwoływania się od kary 

 
§ 30 

1. Tryb odwoływania się od kar jest następujący: 
1) w przypadku kary nałożonej przez wychowawcę rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą 

złożyć pisemne odwołanie do dyrektora gimnazjum; 
2) dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie nie dłuższym niż 14 dni; 
3) w przypadku uznania racji ucznia, dyrektor anuluje karę; 
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4) w przypadku niesatysfakcjonującej odpowiedzi dyrektora lub kary nałożonej  
przez dyrektora, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają pismo do dyrektora z prośbą  
o ponowne rozpatrzenie sprawy; 

5) w przypadku dalszej niesatysfakcjonującej odpowiedzi dyrektora, rodzice (prawni 
opiekunowie) ucznia składają pismo do organu prowadzącego lub organu nadzorującego 
szkołę w zależności od rodzaju i wagi sprawy; 
a) rodzice mogą też zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich  

lub Rzecznika Praw Dziecka. 
         

Rozdział 7 
Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów  

 
§ 31 

1. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów określają warunki i sposób oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów  
w Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie i zostały opracowane z uwzględnieniem:  
1) prawa ucznia do jawnej i umotywowanej oceny oraz informacji o wymaganiach 

edukacyjnych; 
2) dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  

i edukacyjnych ucznia; 
3) przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

 
2. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy.  
 

Ogólne warunki i sposób oceniania 
 

§ 31a 
1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
2) 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 i realizowanych w szkole programów 
nauczania uwzględniających tę podstawę. 

 
3. 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 gimnazjum.  

 
4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu  
oraz o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej. 
 

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

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

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

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 
według skali i w formach przyjętych w niniejszym statucie; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

http://prawo.vulcan.pl/skok.asp?qdatprz=24-05-2008&qskok=1165@P1165A3,1529@P1529A2,
http://prawo.vulcan.pl/skok.asp?qdatprz=24-05-2008&qskok=1165@P1165A3,1529@P1529A2,
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=18#P18A2
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5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach 
przyjętych w niniejszym statucie; 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania; 

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

 
6. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów stosują wszyscy nauczyciele uczący  

w gimnazjum.  
 
7. W dzienniku lekcyjnym odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach edukacyjnych, oceny  

i zaliczenia uzyskane przez uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz oceny 
klasyfikacyjne zachowania. 

 
8. Dopuszcza się stosowania przez nauczycieli w dzienniku jednolitych symboli na określenie: 

1) np – nieprzygotowanie, gdy występuje przynajmniej jeden z elementów:  
a) uczeń nie przygotował się do odpowiedzi ustnej,  
b) zapomniał zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń, jeśli była zadana praca 

domowa,  
c) nie odrobił pracy domowej,  
d) nie przyniósł stroju na zajęcia wychowania fizycznego lub przyborów szkolnych 

niezbędnych do pracy na lekcji, 
2) nb – nieobecność na pracy pisemnej, 
3) | – nieobecność na zajęciach, 
4) + – nieobecność na zajęciach usprawiedliwiona przez rodziców, 
5)  zw – nieuczęszczanie ucznia na zajęcia wychowania fizycznego, religii lub dodatkowego 

języka obcego, 
6)  s – spóźnienia, 
7)  w – uczeń uczestniczący w wycieczce, konkursach, zawodach, występach artystycznych 

itp. 
8) nkl - nieklasyfikowany 

 
9. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 
 
10. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustnie uzasadnia 

ustaloną ocenę, wskazując zgodność z zasadami oceniania uczniów określonymi w statucie 
gimnazjum.   

 
11. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne 

prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane  
do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 
1) uczniowi – podczas  zajęć edukacyjnych; 
2) rodzicom – podczas zebrań z rodzicami lub w czasie indywidualnych spotkań  

z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. 
 

12. Wszystkie prace pisemne powinny być przechowywane przez nauczyciela do końca roku 
szkolnego. 

 
Informowanie uczniów i rodziców 

 
§ 31b 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych 
opiekunów) o: 
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych  

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
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3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 
2. Informacja, o której mowa w ust. 1 jest przekazywana: 

1) uczniom – podczas pierwszych zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym; 
2) rodzicom (prawnym opiekunom) – poprzez udostępnienie dokumentacji zawierającej 

wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów w bibliotece szkolnej i u dyrektora 
gimnazjum w określonych godzinach pracy oraz podczas zebrań z rodzicami. 
a) dokumentacja zawierająca wymagania edukacyjne jest również dostępna dla uczniów. 

 
3. Wymagania edukacyjne z zajęć edukacyjnych, stanowiące kryteria poszczególnych ocen, 

każdy nauczyciel opracowuje we własnym zakresie z zachowaniem wymagań programowych  
i postanowień statutu. 

 
4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;  
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania;  
3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 
5. Informacje, o których mowa w ust. 4 są przekazywane: 

1) uczniom – w pierwszym miesiącu roku szkolnego na godzinie z wychowawcą; 
2) rodzicom (prawnym opiekunom) – na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu  

z rodzicami; 
3) informacje te zawarte są w statucie gimnazjum, znajdującym się w bibliotece szkolnej 

 i w sekretariacie szkoły, które czynne są w określonych godzinach pracy oraz podczas 
zebrań z rodzicami; 
a) statut jest również dostępny w ww. miejscach także dla uczniów. 

 
6. Rodzice (prawni opiekunowie) są systematycznie informowani o ocenach uczniów  

z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz zachowaniu: 
1) o bieżących ocenach z zajęć edukacyjnych oraz o zachowaniu ucznia – podczas zebrań  

z rodzicami, odbywających się zgodnie z harmonogramem ustalonym na początku roku 
szkolnego oraz w czasie indywidualnych konsultacji z wychowawcą, nauczycielami 
przedmiotów i pedagogiem szkolnym; 

2) o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania – 
podczas ostatniego w pierwszym semestrze zebrania z rodzicami; 

3) o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  
oraz zachowania – podczas ostatniego w drugim semestrze zebrania z rodzicami. 

 
7.   Wykaz ocen, o których mowa w ust. 6 pkt 1-3, wychowawcy przekazują rodzicom w formie 

pisemnej. 
1) w przypadku nieobecności rodziców (prawnych opiekunów) ucznia na zebraniu z rodzicami, 

wychowawca przekazuje pisemną informację uczniowi, 
2) rodzice (prawni opiekunowie) ucznia obowiązani są potwierdzić własnoręcznym podpisem 

zapoznanie się z informacją, o której mowa w pkt  1. 
 

Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych 
a) z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

 
§ 31c 

1. Uczeń gimnazjum systematycznie w ciągu roku szkolnego uzyskuje z obowiązkowych  
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oceny bieżące obrazujące aktualny stan wiedzy  
i umiejętności przerabianego materiału i stanowiące podstawę do wystawienia ocen 
klasyfikacyjnych. 
1) ocena śródroczna (za 1 semestr) i ocena za 2 semestr są wystawiane na podstawie ocen 

bieżących uzyskanych przez ucznia w danym semestrze; 
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2) przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna jest podsumowaniem pracy ucznia w ciągu 
całego roku, więc jest wynikiem oceny za 1 semestr i oceny za 2 semestr; 
a) przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych nauczyciel wpisuje w dzienniku lekcyjnym długopisem lub atramentem  
w kolumnie poprzedzającej wpis oceny rocznej, 

b) ocena roczna jest średnią ważoną oceny śródrocznej (za I semestr) i oceny za II 
semestr ( wagi ocen wynoszą 2). 

3) uczeń może ubiegać się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną,  
jeśli  oceny semestralne uzyskane przez ucznia różnią się o jeden stopień; 
a) uczeń ma prawo poprawić tę niższą ocenę semestralną, pisząc sprawdzian z materiału 

omawianego w danym semestrze lub w inny sposób określony przez nauczyciela 
przedmiotu, 

      - przewidywaną ocenę ucznia, który wyraził chęć jej poprawy, nauczyciel bierze  
w kółko, 

- po poprawie oceny, w rubryce przed przewidywaną oceną ucznia wziętą w kółko, 
nauczyciel wstawia ocenę przez niego uzyskaną, 

b) termin poprawy oceny wyznacza nauczyciel przedmiotu, 
c) jeśli uczeń zaliczy semestr na ocenę, na którą się poprawia – przewidywana roczna 

ocena klasyfikacyjna zostanie podwyższona, 
d) jeśli uczeń nie zaliczy semestru na ocenę, na którą się poprawia – przewidywana  

roczna ocena klasyfikacyjna zostaje oceną ustaloną,  
e) nauczyciel najpóźniej na siedem dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady 

pedagogicznej podaje uczniom uzyskane oceny roczne, informując ich tym samym  
o uzyskaniu lub nieuzyskaniu wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

 
2. Chęć poprawy rocznej oceny klasyfikacyjnej na wyższą niż przewidywana, uczeń zgłasza  

na pierwszych zajęciach edukacyjnych po ostatnim zebraniu z rodzicami, podczas którego 
rodzice ucznia zostali powiadomieni o przewidywanych ocenach rocznych swojego dziecka.  
 

2a. Przewidywane i uzyskane roczne oceny klasyfikacyjne ucznia z obowiązkowych i dodatkowych 
zajęć edukacyjnych mogą zostać podwyższone lub obniżone w zależności od pracy ucznia  
do dnia rocznego klasyfikacyjnego zebrania rady pedagogicznej. 

 

b) zachowania 
3. Przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne zachowania wystawiane są przez wychowawcę 

klasy po uwzględnieniu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy, ocenianego ucznia i wpisów  
w „Zeszycie obserwacji”. 

 
4. Jeśli uczeń uważa, że powinien mieć roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wyższą  

niż przewidywana, zgłasza tę informację wychowawcy na pierwszej godzinie z wychowawcą  
po ostatnim zebraniu z rodzicami, podczas którego rodzice ucznia zostali powiadomieni  
o przewidywanych ocenach rocznych swojego dziecka. 
1) wychowawcy sporządzają listę tych uczniów i przekazują ją dyrektorowi gimnazjum. 

 
5. Dyrektor gimnazjum wyznacza termin komisji, która rozpatrzy uwagi uczniów. 

1) w skład komisji wchodzą:  
a) wychowawca klasy, 
b) pedagog szkolny, 
c) zespół nauczycieli uczących w danej klasie, 

2) komisja analizuje zachowanie ucznia w danym roku szkolnym, uwzględniając  
w szczególności sytuacje rodzinne i zdrowotne oraz okoliczności, o których szkoła nie została 
wcześniej poinformowana; 
3) opinia komisji jest wiążąca dla ucznia i wychowawcy; 

a) z posiedzenia komisji sporządza się protokół, 
b) w przypadku uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania wychowawca obok przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zapisuje 
wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, 

c) wychowawca najpóźniej na siedem dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem 
plenarnym rady pedagogicznej podaje uczniom uzyskane oceny roczne zachowania,  
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informując ich tym samym o uzyskaniu lub nieuzyskaniu wyższej niż przewidywana 
rocznej oceny klasyfikacyjnej. 
 

6. Przewidywana i uzyskana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia może zostać 
podwyższona lub obniżona w zależności od zachowania ucznia do dnia rocznego 
klasyfikacyjnego zebrania rady pedagogicznej. 
 

Dostosowanie wymagań 
 

§ 31d 
1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne 
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 
sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

 
2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, 
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii 
niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej  poradni 
specjalistycznej. 

 
3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

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

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

 
Zwolnienia ucznia 

 
§ 31e 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 
informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 
 

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 
informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 
klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
„zwolniony” albo „zwolniona”. 

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

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu 
edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,  
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki 
drugiego języka obcego. 

 
4. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 3, posiadającego orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie  
z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 
 

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

 
Klasyfikacja śródroczna i roczna  

 
§ 31f 
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1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 
z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia  
oraz ustaleniu – według skali określonej w niniejszym statucie – śródrocznych ocen 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 
2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, najpóźniej  

na siedem dni przed końcem pierwszego semestru. 
 
3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 

uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę 
możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.  

1) uczeń ten ma prawo uczestniczenia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych 
organizowanych przez szkołę oraz korzystania z pomocy nauczyciela w uzupełnianiu 
braków wiadomości i umiejętności. 

 
4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  

ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. 
 
5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy  

po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 
 
6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustalane są najpóźniej na siedem dni przed 

śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej: 
1) ustaloną śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną wychowawca wpisuje długopisem  

lub atramentem we właściwej kolumnie dziennika lekcyjnego. 
 
7. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku 
szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania, według skali określonej w niniejszym statucie. 

 
8. Klasyfikację roczną uczniów przeprowadza się najpóźniej na siedem dni przed końcem roku 

szkolnego. 
 
9. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii lub etyki  

nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.  
 
10. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustala się w stopniach według 

następującej skali:  
1) stopień celujący (cel) – 6;  
2) stopień bardzo dobry (bdb) – 5; 
3) stopień dobry (db) – 4; 
4) stopień dostateczny (dst) – 3;  
5) stopień dopuszczający (dop) – 2;  
6) stopień niedostateczny (ndst) – 1. 

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

zachowania. 
 
12. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe – wz; 
2) bardzo dobre – bdb; 
3) dobre – db; 
4) poprawne – pop; 
5) nieodpowiednie – ndp; 
6) naganne – ng. 

 
13. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia  

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń  
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na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  
albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,  
w tym poradni specjalistycznej. 

 
14. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na : 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie gimnazjum. 

 
15. 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 zachowania. 

 
16. ( skreślony) 
 
17. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:  

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

 
 
 
 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania 
 

§ 31g 
1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych odbywa się według 

następujących kryteriów : 
1)  stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) zdobył wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania 
przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 
teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje 
rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program 
nauczania tej klasy, 

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych  
i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym)  
albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia; 

2)  stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie, 
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną 
wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach; 

3)  stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 
a) opanował w znacznym zakresie wiadomości określone programem nauczania w danej 

klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie 
programowej, 

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania 
teoretyczne lub praktyczne; 

4)  stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 
a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie 

na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej, 
b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności; 
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 
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a) ma braki  w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają 
możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu 
dalszej nauki, 

b) rozwiązuje (wykonuje) z pomocą nauczyciela zadania teoretyczne lub praktyczne  
o elementarnym stopniu trudności; 

6)  stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który : 
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej 

przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze 
zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, 

b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu 
trudności nawet z pomocą nauczyciela. 

2. Ocenie podlegają: 
1)   sprawdziany; 
2) wypracowania, 
3) dyktanda; 
4) pisemne kartkówki z trzech ostatnich zajęć; 

a) nie może trwać dłużej niż 15 minut i nie wymaga wcześniejszej zapowiedzi. 
5) odpowiedzi ustne; 
6) ćwiczenia i zadania praktyczne zlecone przez nauczyciela; 
7) zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy; 
8) aktywność na lekcji. 

 
3. Sprawdziany są obowiązkowe dla każdego ucznia, a kartkówki wg uznania nauczyciela 

przedmiotu. 
1) uczeń nieobecny na sprawdzianie lub kartkówce, ma obowiązek przystąpić do nich  

w terminie uzgodnionym z nauczycielem, 
2) uczeń ma jednorazowe prawo do poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu  

lub kartkówki, w terminie uzgodnionym z nauczycielem; 
      a) poprawa innych ocen zależy od decyzji nauczyciela. 

 
4. W przypadku powtarzających się jednorazowych nieobecności ucznia na sprawdzianach  

lub zapowiadanych kartkówkach, nauczyciel ma prawo bez uzgodnienia z uczniem wyznaczyć 
mu termin pisania pracy bez możliwości poprawy oceny. 
1) uczeń, który nie przystąpił do pracy w ustalonym terminie, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 
5. Spisywanie (ściąganie) na sprawdzianie lub kartkówce jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny 

niedostatecznej bez możliwości jej poprawy. 
 
6. Nauczyciel na co najmniej 7 dni przed terminem pracy pisemnej jest obowiązany podać  

jej zakres programowy. 
 

7. Liczba sprawdzianów nie może być większa niż jeden dziennie i trzy w tygodniu. 
 
8. Jeżeli z przyczyn niezależnych od nauczyciela (np.: apel, przedstawienie), przeprowadzenie 

sprawdzianu jest niemożliwe, nauczyciel ma prawo przeprowadzić go na najbliższych 
zajęciach, bez względu na to, czy limit sprawdzianów w danym tygodniu został wyczerpany.  

 
9. Jeżeli sprawdzian został przełożony na prośbę uczniów lub gdy uczeń jest obowiązany 

przystąpić do sprawdzianu w przypadku określonym  w ust. 4, dopuszcza się możliwość 
zwiększenia ich liczby. 

 
10. Przyjmuje się poniższą punktację wyjściową – czyli próg uzyskania ocen podczas oceniania 

prac pisemnych: 
1) niedostateczny - poniżej 30%; 
2) dopuszczający - od 30%; 
3) dostateczny - od 50%; 
4) dobry - od 70%; 
5) bardzo dobry - od 90%; 
6) celujący - powyżej 100%. 
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11. Przy ocenach bieżących dopuszcza się stawianie plusów i minusów.  

 
12. Wprowadza się możliwość stawiania samych „plusów” i „minusów”.  

1) uzyskanie     pięciu „+” równoznaczne jest ocenie bardzo dobrej; 
2) uzyskanie pięciu „–”  równoznaczne jest ocenie niedostatecznej. 

 
13. Nauczyciel jest obowiązany do sprawdzenia, ocenienia i poinformowania ucznia o ocenie:  

1) z kartkówki w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia;  
2) ze sprawdzianu w terminie do 2 tygodni od daty jego przeprowadzenia; 
3) w przypadku obszernych prac z języka polskiego i języków obcych lub sprawdzianów  

o charakterze interdyscyplinarnym, w terminie do 3 tygodni od daty ich przeprowadzenia;  
a) w przypadku niedotrzymania ww. terminów, uczeń ma prawo zdecydować o wstawieniu 

oceny do dziennika. 
 
14. Nauczyciel nie może tak ustalić punktacji, że uczeń na ocenę bardzo dobrą nie może zrobić 

żadnego błędu.  
 
15. Nauczyciel przy układaniu sprawdzianów bierze pod uwagę całą skalę ocen. 
 
16. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia jest systematyczne w ciągu całego semestru. 
 
16a. Po ustaleniu śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskane przez ucznia 

oceny cząstkowe wpisuje się na II semestr 
 
17. Uczeń ma prawo zgłoszenia w ciągu semestru nieprzygotowania do każdego z zajęć 

edukacyjnych : 
1) jeżeli tygodniowy wymiar wynosi 1 lub 2 godz. – 2 razy; 
2) jeżeli tygodniowy wymiar wynosi co najmniej 3 godz. – 3 razy. 

 
18. Każde następne zgłoszenie nieprzygotowania z danych zajęć edukacyjnych skutkuje 

wystawieniem bieżącej oceny niedostatecznej. 
 

Zachowanie 
 

§ 31 h 
1. Ocena zachowania spełnia funkcje wychowawcze i ma mobilizować ucznia do samokontroli.   

1) ocena nie może być wyrazem sympatii czy antypatii wobec ucznia; 
2) ocena zachowania ucznia powinna uwzględniać całokształt zachowania ucznia: 

a) w przypadku oceny śródrocznej – w ciągu pierwszego semestru, 
b) w przypadku oceny rocznej – w ciągu całego roku. 

 
2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 
a) pilność i sumienność w wypełnianiu obowiązków szkolnych, 
b) usprawiedliwianie nieobecności w ciągu 7 dni, 
c) przebywanie pod nadzorem nauczyciela w czasie przerw i zajęć edukacyjnych, 
d) rzetelne pełnienie powierzonych funkcji w klasie i szkole, 
e) przestrzeganie zarządzeń, regulaminów i zasad bezpieczeństwa, 
f) troska o estetykę otoczenia, 
g) troska o estetykę własnego wyglądu, 
h) noszenie wierzchniego stroju szkolnego określonego w statucie, 
i) noszenie stroju galowego;  

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 
a) uczciwość, tolerancja, życzliwość w życiu codziennym, 
b) troska o mienie szkolne, własne i cudze, 
c) angażowanie się w życie klasy lub szkoły; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły: 
a) właściwe zachowanie podczas akademii i uroczystości szkolnych, 
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b) godne reprezentowanie szkoły; 
4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

a) zachowanie kultury słowa i dyskusji; 
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 

a) dbałość o higienę osobistą, 
b) prawidłowe reagowanie na wystąpienie zagrożenia, 
c) prawidłowe reagowanie na akty wandalizmu, przemocy i agresji, 
d) przestrzeganie zasad współżycia społecznego, tj. niestosowanie przemocy i agresji, 

nieuleganie nałogom, niestosowanie zastraszania i nieubliżanie innym osobom; 
6) godne i kulturalne zachowanie się w szkole oraz podczas zajęć organizowanych  

przez szkołę; 
7) okazywanie szacunku innym osobom: 

a) poszanowanie ludzkiej pracy, 
b) poszanowanie praw innych osób, 
c) przestrzeganie zasad tolerancji, 
d) życzliwy i kulturalny stosunek do innych osób, 

 
3. Do dzienników lekcyjnych poszczególnych klas dołączone są „Zeszyty obserwacji”, 

w których nauczyciele na bieżąco odnotowują informacje dotyczące zachowania i działalności 
uczniów. 
1) „Zeszyty obserwacji” przechowywane są do końca roku szkolnego w dokumentacji 

prowadzonej przez dyrektora gimnazjum. 
 

4. Ustala się następujące kryteria oceny zachowania: 
1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania oceny bardzo dobrej a ponadto: 

pracuje na rzecz swojego środowiska, służy innym swoją wiedzą i umiejętnościami,  
jest uczynny, może być wzorem do naśladowania. Podczas realizacji projektu 
gimnazjalnego czynnie uczestniczył w formułowaniu tematu projektu, aktywnie uczestniczył 
w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji; 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania oceny dobrej, a ponadto: 
jest aktywnym członkiem społeczności szkolne, odznacza się kulturą bycia  
i nienagannością manier, którego postawa wskazuje na pracę nad własną osobowością. 
Pełnił aktywną rolę podczas realizacji projektu  gimnazjalnego, wspomagając członków 
zespołu; 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który sumiennie wypełnia obowiązki szkolne.  
Jest kulturalny, słowny, zdyscyplinowany, dba o sprzęt i pomieszczenia szkolne, 
przestrzega obowiązujących w szkole regulaminów. Prawidłowo wypełniał swoje zadania  
w okresie realizacji projektu gimnazjalnego, reagując pozytywnie na uwagi zespołu  
i opiekuna projektu; 

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który nie zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia, 
nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą, zdarzają się przypadki niewłaściwego 
zachowania w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów. Wypełniał  
swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarzało mu się  
nie wywiązać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole; 

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który narusza obowiązujące w szkole regulaminy, 
zachowuje się niegrzecznie w stosunku do osób starszych i kolegów, używa wulgaryzmów, 
przemocy, nie reaguje na upomnienia nauczycieli i innych pracowników szkoły.  
Często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego  
lub odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespół 
harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu 
projektowego; 

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który poważnie narusza obowiązujące w szkole 
regulaminy, nie wykazuje poprawy mimo zabiegów wychowawczych podejmowanych  
przez szkołę, stanowi zagrożenie życia i zdrowia swojego i innych, stosuje szantaż, 
dopuszcza się świadomej dewastacji mienia lub w inny sposób łamie prawo. Nie przystąpił 
do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze swoich obowiązków mimo rozmów  
z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno  
w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna. 
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5. Uczeń, któremu udowodniono dopuszczenie się – nawet jednorazowo – wyjątkowo rażących 
przewinień, a w szczególności: znęcania się, kradzieży, wymuszeń, używania i posiadania 
alkoholu, narkotyków, palenia papierosów w szkole lub na wszelkich zajęciach organizowanych 
przez gimnazjum oraz samowolnego opuszczenia zajęć nie może otrzymać wzorowej i bardzo 
dobrej śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

 
6. Uczeń, który otrzymał upomnienie wychowawcy klasy, nie może otrzymać śródrocznej  

lub rocznej oceny klasyfikacyjnej wyższej niż bardzo dobra. 
 
7. Uczeń, który otrzymał upomnienie dyrektora gimnazjum lub naganę wychowawcy, nie może 

otrzymać śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej wyższej niż dobra. 
 
8. Uczeń, który otrzymał naganę dyrektora gimnazjum, nie może otrzymać śródrocznej  

lub rocznej oceny klasyfikacyjnej wyższej niż poprawna. 
 
9. Uczniowi, który w terminie nie usprawiedliwia nieobecności, obniża się ocenę zachowania. 

1) jeśli nie usprawiedliwił 1 dnia nieobecności na zajęciach edukacyjnych, nie może uzyskać 
oceny wyższej niż bardzo dobra; 

2) jeśli nie usprawiedliwił 2 dni nieobecności na zajęciach edukacyjnych, nie może uzyskać 
oceny wyższej niż dobra; 

3) jeśli nie usprawiedliwił 3 dni nieobecności na zajęciach edukacyjnych, nie może uzyskać 
oceny wyższej niż poprawna. 

 
10. Uczeń, który otrzymał śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania:  

1) nieodpowiednią – nie może otrzymać wyższej niż dobra rocznej oceny klasyfikacyjnej; 
2) naganną – nie może otrzymać wyższej niż poprawna rocznej oceny klasyfikacyjnej. 
 

11. Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, wychowawca klasy 
uwzględnia wpisy w „Zeszycie obserwacji”. 

1) po ustaleniu śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania informacje dotyczące 
zachowania i działalności uczniów wpisuje się w zeszycie obserwacji  
na II semestr 

 
12. Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wychowawca gromadzi 

opinie nauczycieli, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia na „Karcie ocen zachowania”. 
1) ”Karty ocen zachowania” przechowywane są przez okres jednego roku w dokumentacji 

prowadzonej przez dyrektora gimnazjum. 
 

Egzamin klasyfikacyjny 
 

§ 31 i 
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 

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

 
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 
 
3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) nieklasyfikowanego z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 
klasyfikacyjny: 
1) podanie do dyrektora gimnazjum o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego składają 

rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej na pięć dni przed rocznym klasyfikacyjnym 
zebraniem plenarnym rady pedagogicznej; 

2) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się najpóźniej na dwa dni przed rocznym 
klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej. 

 
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 
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1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki; 
2) spełniający obowiązek  szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

 
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa  

w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika,  
zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne  
oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 
6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się 

oceny zachowania. 
 
7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  
 
8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki,  

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

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego 
uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

 
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora gimnazjum, 
nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

 
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja 

powołana przez dyrektora gimnazjum, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio 
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 
1) dyrektor gimnazjum albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze –  

jako przewodniczący komisji, 
2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 

dla odpowiedniej klasy. 
12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, jego rodzicami 

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

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

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.  
 
14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający  

w szczególności:  
1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu 

klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 – skład 
komisji; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;  
3) zadania (ćwiczenia egzaminacyjne);  
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.  

 
14a. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 
przez dyrektora szkoły. 

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

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  
 
16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
„nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 
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17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 31j. 

 
18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, może być zmieniona  
w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 31j oraz § 31k ust. 1.  

 
19. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna,  

z zastrzeżeniem § 31j.  
 

Zastrzeżenia 

 
§ 31 j 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora gimnazjum, jeżeli 
uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 
oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 

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

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 
trybu ustalania tej oceny, dyrektor gimnazjum powołuje komisję, która: 
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala 
roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;  
a) w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

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

niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1.  
Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

  
4. W skład komisji wchodzą:  

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
a) dyrektor gimnazjum albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji, 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same 

zajęcia edukacyjne; 
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor gimnazjum albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako 
przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 
c) wskazany przez dyrektora gimnazjum 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, 
g) przedstawiciel rady rodziców; 

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

na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.  
1) w takim przypadku dyrektor gimnazjum powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie 

same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 
następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

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

klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.  
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1) ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego, z zastrzeżeniem § 31k ust. 1.  

 
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:  

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  
a) skład komisji, 
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 
c) zadania (pytania) sprawdzające, 
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:  
a) skład komisji, 
b) termin posiedzenia komisji, 
c) wynik głosowania, 
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

3) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
 
8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia.  
 
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa  

w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 
wyznaczonym przez dyrektora gimnazjum.  

 
10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia 
zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku 
ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  

 
Egzamin poprawkowy 

 
§ 31 k 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną  
z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 
poprawkowy z tych zajęć.  

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej,  
z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki,  
zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych  
oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań 
praktycznych. 

 
3. (skreślony) 
 
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 
tygodniu ferii letnich. 

 
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora gimnazjum.  

W skład komisji wchodzą:  
1) dyrektor gimnazjum albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze  

- jako przewodniczący komisji; 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek 

komisji. 
 

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji  
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 
dyrektor gimnazjum powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego 
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takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 
następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający  
w szczególności:  

1)  skład komisji; 
2)  termin egzaminu poprawkowego; 
3)  pytania egzaminacyjne; 
4)  wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  
 

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

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

wyższej i powtarza klasę.  
 
10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, 
że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, 
realizowane w klasie programowo wyższej.  

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

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

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

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

następujące działania:  
1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;  
2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;  
3) wykonanie zaplanowanych działań;  
4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.  

 
15. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum  

w porozumieniu z radą pedagogiczną.  
 
16. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym 

uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.  
 
17. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt 

edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji 
projektu edukacyjnego.  

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

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

projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu 
edukacyjnego.  
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20. W przypadkach, o których mowa w ust. 19, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu 
przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego 
wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

Promocja 
 

§ 31 l 
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny 
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 31f ust. 15  
oraz § 31k ust. 10.  

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

średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje 
promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  

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

ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.  
 
4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim  

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

 
5. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata 

lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową 
ocenę klasyfikacyjną.  

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

programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 31k ust. 10.  
 

Ukończenie gimnazjum 
 

§ 31 m 
1. Uczeń kończy gimnazjum: 

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne  
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne 
oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła 
się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, z uwzględnieniem § 31l ust. 4, 
uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej,  
z zastrzeżeniem § 31f ust. 15; 

2) jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego z zastrzeżeniem  
§ 31n. 

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

w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 
oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

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

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

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum  
 

§ 31 n 
1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin, zwany dalej "egzaminem gimnazjalnym", 

obejmujący:  
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1) w części pierwszej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych, 
2) w części drugiej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych, 
3) w części trzeciej wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego, 

począwszy od roku szkolnego 2008/2009 
- ustalone w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminu. 

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

1) w części pierwszej — humanistycznej — wiadomości i umiejętności z zakresu języka 
polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;  

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

3) w części trzeciej — wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego. 
 
2. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej "Komisją Centralną".  
 
3. Informator, zawierający w szczególności opis zakresu egzaminu gimnazjalnego oraz kryteriów 

oceniania i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, a także przykładowe zadania,  
jest ogłaszany nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, 
w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny.  

 
4. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z jednego  

z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, 
niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego. 

 
4a. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację 

wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią egzaminu 
gimnazjalnego. 

 
4b. W deklaracji, o której mowa w ust. 4a podaje się również informację  

o zamiarze przystąpienia ucznia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego  
na poziomie rozszerzonym — w przypadku ucznia, o którym mowa w § 15e. 

 
4c. Informację o języku obcym nowożytnym, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu 

gimnazjalnego, oraz informację o zamiarze przystąpienia ucznia do części trzeciej egzaminu 
gimnazjalnego na poziomie  rozszerzonym, dołącza się do listy, o której mowa  
w ust. 12 pkt 1. 

 
5. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu 

gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych, na podstawie opinii publicznej albo niepublicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej albo niepublicznej poradni specjalistycznej. 
1) opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię 

specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym  
jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny i nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły 
podstawowej; 

2) rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają opinię dyrektorowi gimnazjum,  
w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin 
gimnazjalny.  

 
6. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych 
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  

 
7. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia 

wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie 
odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia. 

 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1165#P1165A38
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1165#P1165A38
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1165#P1165A38
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1165#P1165A38
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1165#P1165A38
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1165#P1165A38
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1165#P1165A38
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1165#P1165A38


 47 

8.  Dyrektor Komisji Centralnej opracowuje szczegółową informację o sposobie dostosowania 
warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów, o których 
mowa w ust. 5, 6 i 7, i podaje ją do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji 
Centralnej nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany 
egzamin gimnazjalny.  

 
9. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb 

uczniów, o których mowa w ust. 5, 6 i 7, odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu 
egzaminacyjnego. 

 
9a. 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. 
 

9b. Uczniowie, o których mowa w ust. 9a, mogą na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) 
przystąpić do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. 

 
10. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych  

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w odrębnych przepisach, 
organizowanych 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. Zaświadczenie przedkłada 
się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 
1) zwolnienie ucznia z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem  

z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.   
 
11. Za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego odpowiada przewodniczący szkolnego 

zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor gimnazjum.  
1) przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed 

terminem egzaminu gimnazjalnego, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego 
zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.  

2) jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca z powodu 
choroby lub innych ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w egzaminie gimnazjalnym, 
dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego 
w gimnazjum.  

3) przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca powinni odbyć 
szkolenie w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego organizowane przez komisję 
okręgową.  

 
12. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole w szczególności:  

1) przygotowuje listę uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego; lista zawiera:  
imię (imiona) i nazwisko ucznia, numer PESEL, miejsce urodzenia, datę urodzenia,  
płeć, informację o specyficznych trudnościach w uczeniu się, rodzaj zestawu zadań, symbol 
oddziału i numer ucznia w dzienniku lekcyjnym; listę uczniów przewodniczący szkolnego 
zespołu egzaminacyjnego przesyła w formie elektronicznej dyrektorowi komisji okręgowej, 
w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak  
niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin 
gimnazjalny;  

 
2) nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony egzamin gimnazjalny, 

zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 
3) powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż  

na miesiąc przed terminem egzaminu gimnazjalnego; 
4) powołuje, spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące 

przebieg egzaminu gimnazjalnego oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów; 
5) informuje uczniów o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego - przed rozpoczęciem 

egzaminu gimnazjalnego; 
6) nadzoruje przebieg egzaminu gimnazjalnego; 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1165#P1165A39
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1165#P1165A38
http://www.cke.edu.pl/
http://www.cke.edu.pl/
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=1165#P1165A38
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7) przedłuża czas trwania egzaminu gimnazjalnego dla uczniów, o których mowa  
w ust. 5, 6 i 7; 

8) sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego lub części 
egzaminu gimnazjalnego albo przerwali egzamin gimnazjalny lub część egzaminu 
gimnazjalnego, oraz niezwłocznie po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego przekazuje ten 
wykaz dyrektorowi komisji okręgowej; wykaz zawiera: imię (imiona) i nazwisko  oraz numer 
PESEL ucznia; 

 
9)  zabezpiecza, po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego, zestawy zadań i karty odpowiedzi 

uczniów i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji 
okręgowej; 

10) nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania  
i przebiegu egzaminu gimnazjalnego. 

 
13. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego, w obecności innego członka tego zespołu, odbiera 
przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań i kartami odpowiedzi oraz inne materiały 
niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego i sprawdza, czy nie zostały one 
naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne  
do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego.  
1) w przypadku stwierdzenia, że przesyłki, zostały naruszone lub nie zawierają wszystkich 

materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, przewodniczący 
szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego 
zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. 
Dyrektor komisji okręgowej informuje przewodniczącego szkolnego zespołu 
egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka szkolnego zespołu 
egzaminacyjnego o dalszym postępowaniu.  

 
14. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały 
niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego. 

 
15. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia. Część pierwsza  

i część druga egzaminu gimnazjalnego trwają po 120 minut, a część trzecia egzaminu 
gimnazjalnego trwa 90 minut.  

 
15a.Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego i część druga egzaminu gimnazjalnego trwają  

po 150 minut.  
 
 15b.Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest zdawana na poziomie podstawowym  

i na poziomie rozszerzonym. Każda z części trwa po 60 minut. 
 
 15c.Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym  

jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań 
dla poziomu III.0.  

 
 15d.Uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego  

na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są obowiązani przystąpić dodatkowo  
do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, z zastrzeżeniem  
§ 31n ust. 9a. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu III.1.  

 
 15e. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym mogą również 

przystąpić uczniowie, którzy nie spełniają warunku określonego w ust. 15d. 
 
16. Dla uczniów , o których mowa w ust. 5, 6 i 7, czas trwania egzaminu gimnazjalnego może  

być przedłużony, nie więcej jednak niż o:  
1)  60 minut - w przypadku części pierwszej i części drugiej egzaminu gimnazjalnego; 
2)  45 minut - w przypadku części trzeciej egzaminu gimnazjalnego. 
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17. W przypadku gdy część egzaminu gimnazjalnego ma być przeprowadzona w kilku salach, 
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg 
danej części egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych salach. Zadaniem zespołu 
nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów.  

 
18. W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym:  

1) przewodniczący; 
2) co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole 

lub w placówce. 
 

19. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności 
odpowiada za prawidłowy przebieg egzaminu gimnazjalnego w danej sali.  

 
20. W przypadku gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego 

zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów.  
 
21. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu 

nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki.  
 
22. Członkami zespołu nadzorującego nie mogą być nauczyciele przedmiotów wchodzących  

w zakres danej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku części trzeciej egzaminu 
gimnazjalnego – nauczyciele tego języka obcego nowożytnego, z którego zakresu  
jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny. 

 
23. Przed rozpoczęciem danej części egzaminu gimnazjalnego przewodniczący szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety, zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi,  
oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego nie zostały 
naruszone.  
1) W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust. 23 zostały naruszone, 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza daną część egzaminu 
gimnazjalnego i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. Dyrektor komisji okręgowej 
informuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego o dalszym 
postępowaniu.  

2) w przypadku stwierdzenia, że pakiety nie zostały naruszone, przewodniczący szkolnego 
zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów 
nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów, a następnie przekazuje przewodniczącym 
zespołów nadzorujących zestawy zadań i karty odpowiedzi do przeprowadzenia danej 
części egzaminu gimnazjalnego w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów  
w poszczególnych salach.  

 
24. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom, 

polecając sprawdzenie, czy zestaw zadań i karta odpowiedzi są kompletne.  
 
25. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub karcie 

odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań z nową kartą odpowiedzi.  
1) informację o wymianie zestawu zadań z kartą odpowiedzi przewodniczący zespołu 

nadzorującego zamieszcza w protokole, o którym mowa w ust. 47. Protokół czytelnie 
podpisuje uczeń, który zgłosił braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi.  

 
26. Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem danej części egzaminu 

gimnazjalnego, zamieszcza się kod ucznia nadany przez komisję okręgową oraz numer 
PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL — serię i numer paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart 
odpowiedzi.  

 
27. Do sali, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, nie można wnosić żadnych 

urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.  
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28. Każda część egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym 
miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia 
pracy.  

 
29. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego: 

1) każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku; 
a) stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność 

pracy uczniów; 
2) uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 

przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali  
po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi 
osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej; 

3) w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu 
egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz osoby, o których 
mowa w ust. 50; 

4) uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje.  
 

30. W przypadku:  
1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub 
2) wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia 

telekomunikacyjnego, lub  
3) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom,  
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa odpowiednią część egzaminu 
gimnazjalnego tego ucznia i unieważnia jego odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego. 
Informację o przerwaniu i unieważnieniu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego ucznia 
zamieszcza się w protokole, o którym mowa w ust. 47. 
 

31. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania 
zadań przez ucznia dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji 
Centralnej, unieważnia odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia. 

 
32. W przypadkach, o których mowa w ust. 30 i 31, uczeń przystępuje ponownie do odpowiedniej 

części egzaminu gimnazjalnego w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej,  
nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji 
okręgowej.  

 
33. Jeżeli w trakcie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego ponownie:  

1) stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia lub  
2) uczeń wnosi urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z niego w sali  

egzaminacyjnej, lub  
3) uczeń zakłóca prawidłowy przebieg odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego  
w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom ,  

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian  
albo odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia i unieważnia  
jego odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego. Informację o przerwaniu  
i unieważnieniu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego ucznia zamieszcza się  
w protokole, o którym mowa w ust. 47. 

 
34. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania 

zadań przez ucznia, który ponownie przystąpił do odpowiedniej części egzaminu 
gimnazjalnego, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, 
unieważnia odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia.  

 
35. W przypadkach, o których mowa w ust. 33 i 34, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach 

egzaminu gimnazjalnego dla danego ucznia, w miejscach przeznaczonych na wpisanie 
wyników uzyskanych z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, wpisuje się "0".  
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36. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego 
roku, powtarza ostatnią klasę lub gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego  
w następnym roku.  

 
37. Uczeń może uzyskać za każdą część egzaminu gimnazjalnego - po 50 punktów.  
 
38. Prace uczniów sprawdzają i oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, 

powołani przez dyrektora komisji okręgowej.  
1) egzaminatorzy tworzą zespół egzaminatorów w zakresie odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego.  
 
39. Dyrektor komisji okręgowej spośród członków zespołu egzaminatorów, o którym mowa  

w ust. 38, wyznacza przewodniczącego tego zespołu.  
1) przewodniczący zespołu egzaminatorów uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez 

komisję okręgową przed sprawdzaniem prac uczniów, kieruje pracą zespołu 
egzaminatorów, a w szczególności odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie 
szkolenia egzaminatorów oraz organizuje i nadzoruje pracę egzaminatorów.  

 
40. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny. 
 
40a. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali procentowej i skali centylowej  

dla zadań z zakresu:  
1) języka polskiego;  
2) historii i wiedzy o społeczeństwie;  
3) matematyki;  
4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;  
5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;  
6) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym — w przypadku gdy uczeń 

przystąpił do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.  
 

40b. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali procentowej ustala komisja okręgowa na podstawie 
liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Wyniki egzaminu gimnazjalnego  
w skali centylowej ustala Komisja Centralna, na podstawie wyników ustalonych przez komisje 
okręgowe. 

 
41. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego 

lub odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym terminie albo przerwał egzamin 
gimnazjalny, przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu 
w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 
20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.  
1) do ucznia, o którym mowa, przystępującego do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej 

części tego egzaminu w dodatkowym terminie stosuje się odpowiednio przepisy ust. 33-35.  
 
42. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego 

roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego  
w następnym roku.  

 
43. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie  

do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w terminie  
do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek 
dyrektora gimnazjum, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu 
gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu. Dyrektor gimnazjum składa wniosek  
w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.  

 
44. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia sprawdzona i oceniona praca ucznia jest 

udostępniana rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia do wglądu w miejscu i czasie 
wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.  
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45. Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu 
gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.  

 
46. Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 

gimnazjalnego dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później  
niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadkach, 
o których mowa w ust. 30-36 oraz w ust. 41-43 - do dnia 31 sierpnia danego roku.  
1) dyrektor gimnazjum przekazuje zaświadczenie uczniowi lub jego rodzicom (prawnym 

opiekunom).  
 
47. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu egzaminu 

gimnazjalnego. Protokół podpisują przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego  
oraz przewodniczący zespołów nadzorujących.  
1) protokół przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej. 

 
48. Sprawdzone i ocenione prace uczniów, w tym karty odpowiedzi, które stanowią dokumentację 

egzaminu gimnazjalnego, przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy. 
 
49. Dokumentację egzaminu gimnazjalnego przechowuje się według zasad określonych  

w odrębnych przepisach.  
 
50. Obserwatorami egzaminu gimnazjalnego mogą być:  

1) delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty  
i wychowania; 

2) delegowani przedstawiciele Komisji Centralnej i komisji okręgowych; 
3) delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

organu prowadzącego szkołę, szkół wyższych i placówek doskonalenia nauczycieli,  
 
51. Osoby, o których mowa w ust. 50, nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu 

gimnazjalnego.  
 

52. Uczeń, który jest chory, w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego może korzystać  
ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.  

 
53. Uczeń może, w terminie 2 dni od daty odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, zgłosić 

zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały 
naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.  

 
54. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. 

Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.  
 
55. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu 

gimnazjalnego, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w ust. 53, lub z urzędu, dyrektor komisji 
okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, może unieważnić dany egzamin  
i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik 
danego egzaminu. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów,  
a także w stosunku do poszczególnych uczniów.  

 
56. W przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu gimnazjalnego, z powodu zaginięcia 

lub zniszczenia arkuszy egzaminacyjnych, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu  
z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia egzamin danych uczniów i zarządza  
jego ponowne przeprowadzenie.  

 
57. Termin ponownego egzaminu, o którym mowa w ust. 55 i 56, ustala dyrektor Komisji 

Centralnej.  
 
58. Zestawy zadań do egzaminu gimnazjalnego oraz materiały multimedialne do przeprowadzenia 

egzaminu są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach 
uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.  
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59. W przypadku nieuprawnionego ujawnienia zestawów zadań, zbiorów zestawów zadań 

egzaminacyjnych oraz materiałów multimedialnych decyzje co do dalszego przebiegu 
egzaminu podejmuje dyrektor Komisji Centralnej.  

 
Rozdział 8 

Przepisy końcowe 
 

§ 32 
1. (przeniesiony) 
2. (przeniesiony) 
 

§ 33 
1. Gimnazjum posiada własny sztandar oraz hymn. 
 
2. Gimnazjum może posiadać własne godło.  
 
3. Gimnazjum posiada ceremoniał szkolny. 
 

§ 34 
1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
2.   Zasady gospodarki finansowej gimnazjum określają odrębne przepisy. 
 

§ 35 
1. Zmiany w statucie są wprowadzane przez radę pedagogiczną.  
 
2. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały rady pedagogicznej. 
 

§ 36 
1. Niniejszy statut obowiązuje od dnia podjęcia uchwały Rady Pedagogicznej nr 4/08 

z dnia 09.12. 2008r. 
 
1a. § 31n ust. 4a, 4b, 4c, 9a, 9b, 15a, 15b, 15c, 15d, 15e obowiązują od roku 2012. 
 
2. Zmiany w statucie na podstawie uchwały nr 3/09 z dnia 5.05.2009 r., uchwały nr 2/10  

z dnia 19.01.2010 r. oraz uchwały nr 7/10 z dnia 16.11.2010 r. 
 
3. Statut w niniejszym brzmieniu został znowelizowany na podstawie poniższych aktów 

prawnych: 
1) Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r. (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami)  
2) Konstytucja RP z 6 kwietnia 1997r.; 
3) Europejska konwencja o wykonywaniu praw dzieci sporządzona w Strasburgu  

dnia 25 stycznia 1996 r. (Dz. U. z z dnia 7 grudnia 2000 r. Nr 107 poz. 1128); 
4) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.  

Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)  
5) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity – Dz U z 2006 r.  

nr 97, poz. 674 z późn. zm.). 
6) Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 

przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami)  
7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 83, poz. 562 ze zmianami) 

8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie 
warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. z 1992 r. 
Nr 36, poz. 155 ze zmianami)  

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-05-2008&qplikid=37#P37A50
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9) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie 
warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia  
z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232)  

10) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie 
organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 ze zmianami)  

11) Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69)  

12) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie 
szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży 
zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226) 

13) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010 r.  
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487)  

14) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie 
zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków 
szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad 
legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad 
odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. z 2005 r. Nr 58 poz. 504 ze zmianami)  

15) Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz. U. z 2002r.  
Nr 23, poz. 225 ze zmianami) 

16) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobów 
organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki  
z dnia 8 listopada 2001 r. (Dz. U. Nr 135 z 2001 r. poz. 1516). 

17) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie  
„Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908). 

 
 
Tekst jednolity opracowany 21.09.2011 r. 


