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ROZDZIAŁ I
INFORMACJE OGÓLNE
1. Gimnazjum Gminne w Siemiatyczach, zwane dalej "Gimnazjum",
zostało utworzone na podstawie uchwały Nr 9/99 Zarządu Gminy w
Siemiatyczach z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie zatwierdzenia
aktu założycielskiego szkoły publicznej.
2. Szkoła nosi pełną nazwę: Gimnazjum Gminne w Siemiatyczach.
3. Siedziba szkoły - Siemiatycze, ul. Kościuszki 88.
4. Gimnazjum nadaje imię organ prowadzący na wniosek Rady
Gimnazjum lub wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady
Rodziców i Samorządu Uczniowskiego
5. Szkoła jest szkołą publiczną.
6. Szkoła jest jednostką organizacyjną Gminy Siemiatycze.
7. Obwód szkoły obejmuje miejscowości:
Anusin, Baciki Średnie, Baciki Bliższe, Baciki Dalsze , Boratyniec
Lacki , Boratyniec Ruski , Cecele, Czartajew, Grzyby Orzepy,
Klekotowo, Klukowo , Kłopoty Bańki , Kłopoty Patry, Kłopoty Bujny,
Kłopoty Stanisławy, Kajanka, Korzeniówka Duża , Korzeniówka
Mała, Kułygi , Krasewicze Stare, Krasewicze Jagiełki , Krasewicze
Czerepy Krupice, Leszczka , Laskowszczyzna , Moczydły , Ogrodniki
Olendry Ossolin, Romanówka , Rogawka , Skiwy Duże , Skiwy Małe ,
Szerszenie
Słochy Annopolskie , Siemiatycze Stacja , Tołwin ,
Turna
Mała, Turna Duża, Wólka Nadbużna , Wiercień Mały , Wiercień Duży,
Wyromiejki , Zalesie, Wólka Biszewska , Lachówka.
8. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Siemiatycze z
siedzibą w Siemiatyczach ul. Kościuszki 35.
9. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podlaski Kurator
Oświaty w Białymstoku.

§2
ROZDZIAL II
CELE I ZADANIA GIMNAZJUM
Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7
września 1991r. O systemie oświaty oraz przepisach
wykonawczych
wydanych na jej
podstawie. Przestrzega postanowień Konstytucji

Rzeczpospolitej Polskiej, kieruje się
wskazaniami zawartymi w
Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka ONZ oraz Międzynarodowej
Konwencji
o
Prawach
Dziecka,
a
w
szczególności:
1) Umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do
uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez:
a) realizację odpowiednich programów nauczania z poszczególnych
przedmiotów obowiązkowych)
b) wyrabianie umiejętności rozumnego wykorzystania uzyskanej wiedzy w
życiu codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień
w kierowaniu własnym rozwojem.
2) Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego
kierunku kształcenia poprzez:
a) poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne,
b) rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych,
c) współpracę ze środowiskiem.
3) Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i
zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków Gimnazjum i
wieku ucznia poprzez:
a) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
b) ścisłą współpracę z rodzicami,
c) realizowanie programu wychowawczego Gimnazjum i programu
profilaktyki
d) kształtowanie postaw społecznie oczekiwanych,
e) przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie.
4) Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz
możliwości Gimnazjum poprzez:
a) organizowanie zajęć świetlicowych,
b) umożliwianie spożywania posiłków,
c) system zapomóg i stypendiów,
d) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
e) prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej,
f) organizowanie kół zainteresowań
g) udział w zawodach sportowych
h) udział w konkursach
5) Umożliwia gimnazjalistom wszechstronny rozwój intelektualny i
fizyczny.
6) Kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości wobec ojczyzny, narodu
i rodziny poprzez:
a) włączenie młodzieży w organizację imprez i uroczystości

okolicznościowych,
b) wyrabianie szacunku do symboli narodowych (flaga, godło, hymn).
7) Kształtuje szacunek i dumę z polskiego dziedzictwa kulturowego
poprzez:
a) ścisły kontakt z placówkami kultury,
b) obchody świąt i rocznic.

ROZDZIAŁ III.
PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY
W Gminnym Gimnazjum w Siemiatyczach za cel priorytetowy w
Pracy
wychowawczej uznajemy wychowanie ucznia na uczciwego
człowieka i dobrego obywatela. Celowi temu służyć będzie umieszczenie
ucznia i jego wszechstronnego rozwoju w centralnym punkcie pracy
edukacyjnej oraz indywidualne traktowanie dziecka w perspektywie jego
własnej drogi życiowej. Wychowanie które stanowi integralną część pracy
każdego nauczyciela, dążyć będzie do wszechstronnego rozwoju ucznia
jako człowieka. Sprzyjać temu winny życzliwość i stanowczość wymagań
wobec uczniów, które, uzupełniając się wzajemnie i równoważąc,
warunkować będą prawidłowe wychowanie w szkole. Dzięki wychowaniu
uczeń winien podążać dalej, rozwijać w sobie dociekliwość poznawczą
ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy dobra i piękna w świecie.
Wychowanie w Gminnym Gimnazjum jest apolityczne, opiera się na
zasadach tolerancji kulturowej i
poszanowaniu wartości chrześcijańskich i ogólnoludzkich.
1. Główne cele pracy wychowawczej
Wszelkie działania związane z realizacja programu wychowawczego
podporządkowane są wartościom uniwersalnym, odnoszącym się do
wzorców pozytywnych, nieprzemijających i ponadczasowych.
Wszyscy uczestnicy programu służą pomocą w uzyskaniu przez
uczniów hierarchii wartości etycznych, w odnalezieniu miejsca w rodzinie,
w grupie koleżeńskiej, w szkole i środowisku.
Pomagamy wychowankom / sami dając przykład / w podnoszeniu
odpowiedzialności za kształtowanie życia w środowisku, regionie, kraju i
na świecie.
Szczególny akcent kładziemy na współpracę z rodzicami i
środowiskiem lokalnym. Szanujemy rodziców jako „ pierwszych
nauczycieli" i oczekujemy, iż odrzucą oni wszelkie emocje, uprzedzenia

i w sposób otwarty, szczery włączą się w realizację programu - w
podejmowaniu współodpowiedzialności za wychowanie młodzieży.
Aby móc zapobiec i skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom, o
wszelkich nieprawidłowościach w zachowaniu naszych wychowanków
informujemy się natychmiast.
1.Troska o wszechstronny rozwój osobowy ucznia: Cele
szczegółowe i zadania.
1. Budowanie poczucia własnej wartości:
a) Rozpoznawanie i nazywanie własnych uczuć
b) Wartościowanie własnych zachowań
c) Okazywanie emocji
d) Świadomość uzdolnień
e) Wyrażanie swojej indywidualności
f) Kształcenie umiejętności akceptacji siebie
2. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności.
a) Planowanie działań w odniesieniu do swoich możliwości
b) Konsekwencja w realizacji zamierzeń
c) Gotowość do rozwiązywania problemów
d) Refleksja nad efektami działań i własnymi doświadczeniami
e) Świadome kształtowanie dalszej aktywności
f) Wyrabianie poczucia obowiązku i świadomej samodyscypliny.
g) Wpajanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie
h) Wprowadzenie w problemy planowania rodziny(Wychowanie
do życia w rodzinie)
3. Tworzenie własnego systemu wartości.
a) Ukierunkowanie na poszukiwanie prawdy , dobra i piękna w
świecie( przykłady z życia i literatury)
b) Wskazywania na rolę autorytetów
c) Prezentowanie różnych postaw życiowych-kształtowanie
hierarchii wartości
2. Zdobywanie i wykorzystywanie sprawności edukacyjnych: Cele
szczegółowe i zadania
1. Doskonalenie umiejętności uczenia się:
a) Efektywne organizowanie czasu
b) Gromadzenie, segregowanie i weryfikowanie informacji
c) Korzystanie z różnych źródeł wiedzy
d) Umiejętność samooceny
2. Rozwijanie sprawności wypowiadania się i autoprezentacji.
a) Udział w imprezach i uroczystościach szkolnych
b) Zabieranie głosu na forum klasy i szkoły
3. Ukazanie sposobów pogłębiania i wykorzystywania zdobytych
umiejętności.

a) Samodzielne redagowanie gazetki szkolnej „Echo Gimnazjum”
b) Opracowywanie scenariuszy uroczystości i imprez szkolnych
c) Praca w Szkolnym Klubie Europejskim „Europatria”
d) Udział w konkursach przedmiotowych oraz innych konkursach
tematycznych
e) Praca w szkolnych kołach zainteresowań- historycznym,
informatycznym, SKS oraz w zajęciach chóru
f) Praktyczne wykorzystywanie technik komputerowych w pracy
lekcyjnej i domowej
g) Udział w projektach wymiany młodzieży prowadzonej w ramach
współpracy polsko-niemieckiej
h) Udział w wycieczkach i imprezach kulturalnych( spektakle
teatralne; filmy wystawy )
3 Rozwijanie wrażliwości społecznej: Cele szczegółowe i zadania.
1. Doskonalenie umiejętności komunikacji:
a) Asertywność zachowań
b) Umiejętność dostosowania komunikatów do odbiorcy i sytuacji]
c) Umiejętność odczytywania emocji innych
2. Uczenie współdziałania w grupie:
a) Organizowanie pracy zespołu w oparciu o uniwersalne zasady
funkcjonowania grupy
b) Rozwiązywanie sytuacji problemowych
c) Poczucie odpowiedzialności za grupę i efekty jej pracy
d) Świadome pełnienie roli społecznej / np. przewodniczącego
samorządu szkolnego, klasowego /
3. Budzenie postawy otwartości i szacunku wobec wartości przyjętych
w grupie
a) Respektowanie zasad przyjętych w dokumentach regulujących
życie szkoły (Statut, WSO, regulamin oceny z zachowania)
b) Zapobieganie niezdrowej rywalizacji
c) Poszanowanie sprzętu szkolnego
d) Troska o porządek w szkole i jej otoczeniu- udział w akcji
„Sprzątanie świata”
e) Troska o schludność w wyglądzie i zachowaniu (ubranie, fryzura,
odświętny strój na uroczystości szkolne)
f) Nagradzanie postaw godnych naśladowania
4. Budowanie postaw.
1. Wprowadzenie w chlubne tradycje narodu
a) Organizowanie i uczestniczenie w uroczystościach rocznicowych11 Listopada, 1 i 3 Maja w szkole i środowisku lokalnym
b) Poznawanie historii własnego regionu i jego bohaterów
c) Budzenie szacunku dla symboli narodowych
d) Ślubowanie klas I
e) Kultywowanie tradycji ( konkurs śpiewania kolęd, spotkanie
opłatkowe, rekolekcje)
f) Gromadzenie dóbr kultury materialnej naszego regionu
2.Rozwijanie samorządności i demokracji

a) Samodzielne organizowanie wyborów do Samorządu Szkolnego
b) Wybieranie opiekuna samorządu
c) Współtworzenie planu pracy Samorządu Szkolnego i klasowych
planów wychowawczych
d) Organizowanie życia kulturalnego społeczności szkolnej
(imprezy okolicznościowe , dyskoteki)
e) Spotkania z przedstawicielami samorządu terytorialnego
3. Budzenie chęci zmian w najbliższym środowisku.
a) Poznawanie walorów przyrodniczych w najbliższej okolicy
b) Udział w projektach promujących troskę o środowisko naturalne
c) Promocja szkoły w mediach
d) Udział w spotkaniach z pedagogiem, policjantem
e) Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym
f) Promowanie postaw prozdrowotnych (zapobieganie nałogom,
udział w zawodach sportowych, Dzień Sportu Szkolnego, Dzień
Wagarowicza)
g) Ukazywanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego
3. Uwrażliwienie na wartości ogólnoludzkie
a) Okazywanie szacunku dla innej osoby w każdej sytuacji
b) Uwrażliwienie na problemy osób niepełnosprawnych ( opieka nad
niepełnosprawnymi kolegami.
c) Udział w akcjach charytatywnych ( I ty możesz zostać św.
Mikołajem organizowanych na rzecz dzieci z ZOL oraz rodzin
najuboższych )
d) Tolerancja wobec różnych przekonań i religii
4. Kształtowanie właściwych postaw wobec bieżących problemów
społecznych
a) Pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia (organizowanie
spotkań z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych)
b) Analiza lokalnego rynku pracy
c) Ukazywanie wartości każdej pracy ludzkiej
d) Budowanie postaw proeuropejskich (działalność SKE,
organizowanie Dnia Europejskiego oraz Dnia Języków
Europejskich, wymiana młodzieży, wyjazdy zagraniczne,
poznawanie historii integracji europejskiej oraz języków obcych)
e) Wskazywanie na zagrożenia jakie niesie współczesna cywilizacja
2.Zadania wychowawcy klasowego:
1.Nauczyciel wychowawca stanowi
wzór
osobowy, jest
opiekunem
ucznia, jego wychowawcą, doradcą, przewodnikiem, mistrzem.
2.Podejmuje działania profilaktyczne, których celem jest zapobieganie
lub przeciwdziałanie
zjawiskom
odbiegającym
od
normy
i
doprowadzenie zainteresowanych osób do stanu akceptowanego w
danym środowisku lub społeczeństwie.

3.Otwiera uczniów na dobro, prawdę i piękno i sprawiedliwość, na
to, co wyraźnie przekracza przeciętną i zachęca do poszukiwania
wzniosłych ideałów.
4.Przygotowuje okresowe programy wychowawcze .
5.Organizuje spotkania z rodzicami.
6.Integruje zespół uczniów .
7.Współpracuje z nauczycielami przedmiotów i pedagogiem szkolnym .
8.W miarę potrzeby odwiedza wychowanka w jego miejscu
zamieszkania, po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z rodzicami, bądź
prawnymi opiekunami ucznia.
9.Czuwa nad postępami w nauce i frekwencją ucznia, jest w stałym
kontakcie z rodzicami i pedagogiem szkolnym, stara się poznać
sytuacje pozaszkolne ucznia / bierze je pod uwagę przy ustalaniu oceny
zachowania /
10.Jest
zobowiązany
do
informowania
rodziców
uczniów
z
trudnościami w nauce i zachowaniu / wespół z pedagogiem szkolnym
/ o przeprowadzenie badań specjalnych w poradni psychologiczno pedagogicznej.
11.Prawidłowo i systematycznie prowadzi dokumentację klasową.
12.Ma obowiązek corocznego zapoznawania rodziców podczas
pierwszego zebrania o obowiązujących w szkole przepisach i
wymogach / zasady oceniania uczniów, promowania, program
wychowawczy, statut szkoły i inne /.
13.Ma obowiązek opieki nad uczniami podczas dyskotek, choinki
noworocznej i innych imprez.
14. W sytuacjach występowania wśród uczniów zachowań nagannych,
mających znamiona wykroczeń lub przestępstw stosuje określone przez
szkołę procedury
3. Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły:
1. Realizować główne cele wychowawcze szkoły, ze szczególnym
uwzględnieniem:
a) Wspomagania rozwoju osobowego ucznia we wszystkich
wymiarach, a więc; intelektualnym, psychicznym, społecznym,
zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym,
b) Wspieranie dzieci i młodzieży w kształtowaniu ich własnej
świadomości moralnej,
c) Skutecznej
pomocy
w
rzetelnym
rozpoznawaniu,
hierarchizacji i uzewnętrznianiu
wartości
moralnych,
w
dokonywaniu
właściwych wyborów i nabywania pozytywnych
doświadczeń w tym zakresie
2.Każdy pracownik winien kierować się dobrem ucznia i być do jego
dyspozycji.

3. Warunkiem stawiania uczniowi wymagań punktualności i
obecności na lekcjach jest rzetelne odnotowywanie obecności w
dzienniku. Podstawowym obowiązkiem nauczyciela jest
punktualne
rozpoczynanie i kończenie oraz solidne przygotowanie do zajęć
lekcyjnych.
4. Nauczyciel zachowuje neutralność polityczną w pracy
dydaktycznej i wychowawczej, np. nie dopuszcza na teren
szkoły polityków w celach agitacyjnych. Nie oznacza to braku
rzetelnej, obiektywnej informacji dyskusji na tematy polityczne.
Wszelkie ogłoszenia na terenie szkoły mogą się pojawiać za wiedzą
dyrektora szkoły.
5. Wszyscy nauczyciele wprowadzają do tematyki swego
przedmiotu
elementy programu wychowawczego naszej szkoły.
6.Obowiązkiem każdego pracownika szkoły jest każdorazowe
reagowanie na dostrzeżone dobro i zło w szkole jak i poza nią.
Pozytywne zachowania uczniów winny być szeroko
promowane.
Zastrzeżenia do zachowania uczniów pracownicy mają
obowiązek zgłaszać do wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły.
7. Nauczycielowi nie wolno stosować,, terroru" jako metody
wychowawczej / co nie oznacza rezygnacji ze stawiania
wymagań/ i
stawiać oceny z przedmiotu bezpośrednio za zachowanie ucznia.
Winien też przestrzegać w tym względzie zasad zawartych w
Statucie
Szkoły.
8. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do reagowania na
niedostosowany do bieżącej pogody ubiór ucznia opuszczającego
budynek szkoły.
9. Nauczyciele - organizatorzy wycieczek i imprez szkolnych mają
obowiązek współdziałać z wychowawcami uczniów, którzy są ich
uczestnikami.
4. Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami
1. Systematyczne kontakty z rodzicami ( zgodnie ze statutem
szkoły ), mają na celu :
a) Informowanie o postępach w nauce dziecka
b) Wskazywanie problemów wychowawczych i poszukiwanie
wspólnych dróg ich rozwiązywania,
c) Ujawnianie mocnych i słabych stron dziecka ,
d) Motywowanie ucznia do lepszej pracy .

5. Obowiązek współpracy rodziców ( prawnych opiekunów ) ze
szkołą.
1. Informowanie na bieżącą wychowawcy o sytuacji rodzinnej
dziecka, stanie jego zdrowia i problemach związanych z
rozwojem
2. Współuczestniczenie w organizowaniu imprez klasowych i
szkolnych,
3. Wspieranie szkoły w realizacji szkolnego programu
wychowawczego
4. Rodzice powinni na bieżąco zgłaszać wychowawcom klas bądź
dyrektorowi szkoły wszelkie formy przestępczości innych uczniów
( dotyczy kradzieży, wymuszeń, znęcania się itp.)
5. Rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową za umyślne zniszczenia
i kradzieże dokonywane w szkole przez ich dzieci.
6. Rodzice winni uczestniczyć w uroczystościach szkolnych i pracach na
rzecz szkoły.
7. Rodzice mają obowiązek zawiadamiania wychowawców o
nieobecności ucznia na zajęciach, utrzymywania stałego kontaktu z
wychowawcą/ w miarę potrzeb/
8.Każda nieobecność ucznia musi być usprawiedliwiona przez
rodziców w Karcie Ucznia po ustaniu przyczyny nieobecności
dziecka.
9. W sytuacjach spornych w klasie rodzic zobowiązany jest do
zachowania drogi służbowej zgodnie z zapisami Statutu Szkoły.
6. Zasady współpracy z Samorządem Terytorialnym
1. Utrzymywanie kontaktu z przedstawicielami samorządu
gminnego, radnymi, mieszkańcami
2. Informowanie o potrzebach środowiska lokalnego
3. Kształtowanie patriotyzmu lokalnego .

7. Zasady funkcjonowania i zadania Samorządu Szkolnego
1.Wyłonienie w demokratycznych wyborach reprezentacji uczniów.
2.Organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej
oraz rozrywkowej, z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych
szkoły ( po uprzednim ustaleniu z wychowawcą i dyrektorem szkoły).
3.Stworzenie regulaminu SU, który ( po zatwierdzeniu przez
dyrektora szkoły i radę pedagogiczną ) winien być
respektowany przez całą społeczność szkolną.

4.Poszanowanie prawa do wyrażania
naruszania godności osobistej innych.

własnych

poglądów

bez

8. Propozycja działań doraźnych i okolicznościowych
1. Imprezy okolicznościowe, np. Święto Niepodległości, rocznica
uchwalenia Konstytucji 3 maja .
2. Imprezy okolicznościowe :
a) Dzień Ziemi
b) Dzień Sportu Szkolnego
c) Dzień języków obcych
d) Zabawy klasowe
e) Zawody sportowe
f) Konkursy przedmiotowe i tematyczne
g) Dzień Wiosny
h) Dzień Nauczyciela
i) Andrzejki i Mikołajki
j) Bal gimazjalny
k) Walentynki
l) Wyjścia do teatrów, kin itp.
9. Ideał wychowawczy absolwenta Gimnazjum Gminnego w
Siemiatyczach
1. Za wzór ucznia uważamy człowieka, który jest
ODPOWIEDZIALNY.
a) gotów
jest
ponosić
odpowiedzialność
za
swoje
postępowanie i swoje decyzje .
b) Potrafi przyznać się do błędu
c) Wykazuję odwagę cywilną.
d) Zdaje sobie sprawę z możliwych następstw różnych
działań
e) Przyjmuje coraz większą odpowiedzialność za własną
naukę
f) W
działaniu
zbiorowym
wykazuje
poczucie
odpowiedzialności za efekty pracy zespołu
g) Potrafi przewidzieć zagrożenia także w sytuacjach
nowych i modyfikuje swoje zachowanie
w ich
przewidywaniu.
h) Jest punktualny. Dotrzymuje terminów . Szanuje swój
czas i innych .
2. W relacjach z innymi osobami kieruje się zasadami
UCZCIWOŚĆ I LOJALNOŚCI
a) Rozróżnia dobro i zło, postępuje etycznie , zgodnie z
powszechnie uznanym systemem wartości ,
b) Umie dokonywać właściwego wyboru w trudnych
sytuacjach .
3. Jest OWARTY
a) Skutecznie porozumiewa się w różnych sytuacjach

b) Wyróżnia się kulturą osobistą
c) Umie zaprezentować własny punkt widzenia i bierze
pod uwagę poglądy innych ludzi
d) Szuka rozwiązań kompromisowych i podporządkowuje
się woli większości ( o ile nie narusza ona zasad
etyki )
e) Przyswaja sobie metody i techniki negocjacyjnego
rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych
f) Poprawnie posługuje się językiem ojczystym
g) Sprawnie używa technik komunikacyjnych
h) Efektywnie działa w zespole
4. Jest SAMODZIELNY
a) Potrafi stawiać sobie cele i realizować je
b) Odnajduje się w otaczającym go świecie
c) Potrafi
kształtować
swoją
sprawność
umysłową
i
rozwijać własne zainteresowania
d) Swobodnie korzysta z różnych źródeł wiedzy
e) Planuje swoją pracę i wypoczynek
f) Wykazuje stosowną aktywność fizyczną
5. Jest TOLERANCYJNY
a) Rozumie, że różnice między ludźmi są normalne i
pożądane
b) Ze
zrozumieniem
traktuje
różnice
wynikające
z
różnych
możliwości,
motywacji
i
odmienności
kulturowej .
6. Jest KRYTYCZNY
a) Potrafi właściwie, z dystansem spojrzeć na siebie i
krytycznie ocenić swoje zalety, wady, decyzje itp.
b) Z dystansem podchodzi do uzyskiwanych informacji
c) Potrafi je weryfikować w oparciu o alternatywne
źródła wiedzy
d) Odróżnia
fikcję
od
świata
realnego
w
różnych
przekazach medialnych
7. Jest AMBITNY.
a) Stale poszerza swoje wiadomości na temat zjawisk
zależności występujących w świecie
b) Rozwija własną osobowość , nie zaniedbuje zdolności
c) Stawiane przed nim zadania rozwiązuje zgodnie ze
swoimi możliwościami
d) W przypadku porażki wytrwale i konsekwentnie
szuka rozwiązań alternatywnych

10. EWALUACJA PROGRAMU

Wdrażanie programu wychowawczego oceniane będzie bieżąco i
okresowo. Informacje bieżące w formie zapytań, uwag, propozycji i
skarg zbierane są bezpośrednio u dyrektora szkoły oraz za pomocą
ankiet
skierowanych
do
uczniów,
rodziców,
nauczycieli.
Opracowania materiałów dokona zespół nauczycieli współtworzący
program. Wnioski mogą stanowić podstawę do zmian w programie.
Ewałuacja całego programu nastąpi po trzech i sześciu latach.
Dokona jej cały zespół wychowawczy.

ROZDZIAŁ IV
PROGRAM PROFILAKTYKI
Profilaktykę rozumiemy jako proces wspomagania człowieka w
radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i
zdrowemu życiu.
Nasz program zorientowany jest na działania, które
mają pomóc młodzieży podjąć trafne decyzje dotyczące wyborów,
określenia systemu wartości, samodzielności myślenia, zachowań
asertywnych i umiejętności radzenia sobie z presją rówieśniczą. Znajdą w
nim miejsce działania, które pozwolą młodym ludziom poznać siebie i
odnaleźć swoje miejsce w otaczającym świecie, a także rzetelna
informacja na temat zagrożeń, uzależnień, przemocy rówieśniczej i
domowej. Dla nauczycieli przewidziane są spotkania i warsztaty służące
lepszemu poznaniu uczniów i mechanizmów wchodzenia w uzależnienie.
Rodzicom proponujemy zajęcia warsztatowe uczące zasad komunikacji i
wprowadzające w problematykę uzależnień. W realizacji naszego projektu
przewidujemy udział wszystkich pracowników szkoły a także współpracę z
instytucjami wspierającymi szkołę w jej działaniach profilaktycznych.
Program profilaktyki Gimnazjum Gminnego został opracowany dla uczniów
klas I, II, III. Realizatorami tego programu są wychowawcy klas przy
współpracy dyrektora, nauczycieli, pedagoga szkolnego, pielęgniarki.
Program dotyczy przede wszystkim profilaktyki pierwszorzędowej, czyli
wszelkich działań kierowanych do tych wszystkich, którzy są wolni od
środków odurzających. Celem profilaktyki pierwszorzędowej jest promocja
zdrowia i przedłużanie życia ludzkiego oraz zapobiegania problemom
związanym z używaniem i nadużywaniem środków odurzających.
1. Cele ogólne: Nadrzędnym celem naszego programu jest:
1.
2.
3.
4.

Promowanie zdrowego stylu życia
Stworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania szkoły,
Kształtowanie poczucia własnej wartości i godności
Przejmowanie odpowiedzialności za własne zdrowie, za własną
pracę, własne zachowanie i przyszłość
5. Wychowanie w duchu patriotyzmu, tolerancji i poszanowaniu praw
człowieka
6. Rozwijaniu wrażliwości na problemy środowiska
2. Cele szczegółowe:

1. Ułatwienie poznania siebie i refleksji nad sobą,
2. Uczenie zachowań asertywnych, w tym umiejętności wyrażania
uczuć,
3. Wskazanie konstruktywnych sposobów w radzeniu sobie ze
stresem i sytuacjami trudnymi,
4. Kształtowanie umiejętności komunikowania się z innymi,
5. Stworzenie warunków powstania szkoły wolnej od zagrożeń,
6. Dostarczenie informacji o alkoholu i innych substancjach
uzależniających oraz zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu,
7. Wzrost samoakceptacji i zadowolenia z siebie, bezpieczeństwa w
grupie,
8. Pokazanie perspektyw zdrowego życia i drogi do satysfakcji
osobistych bez zażywania alkoholu i innych substancji
uzależniających,
9. Zapobieganie poprzez odpowiednią działalność profilaktyczną
takim uzależnieniom jak alkoholizm, narkomania, nikotynizm,
lekomania, informowanie o zagrożeniach m.in. HIV i AIDS
10.Oferowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
11.Kształtowanie poczucia przynależności do szkoły
12.Wdrażanie do współtworzenia i respektowania norm grupowych,
13.Uświadomienie reguł funkcjonowania zdrowej grupy społecznej,
14.Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych,
15.Wdrażanie do utrzymywania higieny życia codziennego,
16.Ukazywanie sposobów biernego i czynnego wypoczynku,
17.Nabywanie wiadomości o pozytywnych wymiarach zdrowego stylu
życia,
18.Ukazywanie sposobów właściwego spędzania wolnego czasu,
19.Pokazanie zasad i nabywanie umiejętności udzielania pierwszej
pomocy,
20.Uświadomienie zagrożeń związanych z nałogami – nikotyna,
alkohol, leki i narkotyki,
21.Ukazywanie sposobów unikania zagrożeń i sposoby radzenia sobie
z nałogami,
22.Pokazywanie perspektyw zdrowego stylu życia i drogi do
satysfakcji osobistych bez zażywania alkoholu i innych środków
psychoaktywnych,
3. Procedury osiągania celów
W procesie nauczania zawsze obok ucznia występuje nauczyciel, czyli
osoba kierująca tym procesem. Rola nauczyciela polega na stwarzaniu
sytuacji, w których uczniowie pomnażają swoje doświadczenia,
zdobywają wiadomości i umiejętności. Nauczyciel powinien tak
kierować tym procesem, aby uczniowie optymalnie się rozwijali
zarówno pod względem psychicznym, jak i fizycznym. Program
Profilaktyki należy realizować równoległe z Programem Wychowawczym
Szkoły, bo tylko wówczas ma on pełną szansę powodzenia. Wynika to z
tego, że grono zagadnień z tego Programu realizowanych jest właśnie
na lekcjach wychowawczych.

4. Jak zamierzamy osiągnąć założone cele
Kreować będziemy sytuację, w których uczniowie aktywnie
rozwiną
wszystkie sfery swojej osobowości. Wspólna nauka, zabawa oraz
wspólne spędzanie wolnego czasu przyczynią się do współdziałania i
współistnienia w grupie.
5. Obszar działania. - Promocja zdrowia
1. Dostarczanie uczniom i rodzicom wiedzy na temat różnych
aspektów zdrowia.
a) poszerzanie zbiorów biblioteki o tematykę zdrowia (literatura,
broszury, referaty, czasopisma)
b) projekcja filmów wideo o tematyce zdrowotnej (właściwe
odżywianie, profilaktyka chorób, pierwsza pomoc, nałogi itd.)
c) redagowanie do gazetki szkolnej artykułów o tematyce
zdrowotnej
d) organizowanie wśród uczniów konkursów wiedzy i konkursów
plastycznych o tej tematyce
e) prowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych tematyce
zdrowia w różnych aspektach
f) prowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych tematyce
zdrowia w różnych aspektach
g) zorganizowanie spotkań z pielęgniarką szkolną
h) zapoznanie rodziców podczas zebrań z głównymi
problemami zdrowotnymi uczniów
i) udział uczniów w spektaklach profilaktycznych
zaproponowanych przez odpowiednie instytucje,
stowarzyszenia, grupy aktorskie itp.
j) samodzielne wykonywanie przez uczniów pomocy
dydaktycznych związanych ze zdrowiem wykorzystywanych
na zajęciach lekcyjnych
k) prowadzenie gazetki klasowej o tematyce zdrowia
l) zapoznanie uczniów z zasadami BHP korzystania z
klasopracowni i urządzeń znajdujących się w szkole
m) ustalenie przez Samorząd Uczniowski dyżurów na korytarzu i
jadalni.
2.Motywowanie uczniów do dbałości o higienę osobistą
a) zorganizowanie godzin wychowawczych poświęconych
higienie osobistej ucznia
b) zorganizowanie godzin wychowania do życia w rodzinie
dotyczących higieny okresu dojrzewania
c) przeprowadzenie cyklu spotkań z pielęgniarką poświęconych
higienie osobistej ucznia

d) częste informowanie rodziców o stanie czystości uczniów w
czasie zebrań i indywidualnych rozmów
e) propagowanie czytelnictwa czasopism promujących zdrowy
styl życia
3. Promowanie wśród uczniów racjonalnego odżywia
a) zapewnienie uczniom możliwości korzystania z posiłków na
stołówce
b) pozyskanie środków na dofinansowanie obiadów dla dzieci z
rodzin najuboższych
c) zorganizowanie konkursów dotyczących właściwego
odżywiania
d) wydłużenie przerwy po trzech i czterech lekcjach celem
umożliwienia właściwej konsumpcji posiłk
e) liczenie kalorii, analiza piramidy pokarmowej oraz
układanie
jadłospisu podczas lekcji biologii w klasie
f) redagowanie artykułów do gazetki szkolnej na temat
racjonalnego odżywiania
4. Szerzenie wiedzy na temat wpływu środowiska na zdrowie i życie
człowieka
a) udział uczniów w akcjach Sprzątania Świata i Dnia Ziemi
b) udział uczniów w akcjach Sprzątania Świata i Dnia Ziemi
c) przygotowanie przez uczniów referatów dotyczących
ekologii
i ochrony środowiska
e) przeprowadzenie debaty z udziałem uczniów klas drugich
dotyczącej problemów ochrony środowiska w naszym
rejonie
f) zorganizowanie konkursu plastycznego o tematyce
ekologicznej „Nie wypalaj traw"
g) udział uczniów w akcji zbiórki i segregacji surowców
wtórnych
h) udział uczniów w konkursach wiedzy o tematyce
ekologicznej
i) projekcja filmów wideo o tematyce ekologiczne
j) przeprowadzenie wywiadu z ludźmi zajmującymi się
profesjonalnie i prywatnie ochroną przyrody na terenie
gmin
k) sporządzanie katalogu sposobów oszczędzania wody w
gospodarstwie domowym.

5. Kształtowanie „zdrowej osobowości" pod względem emocjonalnym,
psychicznym oraz społecznym

a) przeprowadzenie godzin wychowawczych dotyczących agresji,
asertywności i tolerancji
b) przeprowadzenie godzin wychowawczych dotyczących agresji,
asertywności i tolerancji
c) - organizowanie spotkań integracyjnych nauczycieli z rodzicami
d) zapoznanie uczniów z zasadami właściwego zachowania w miejscach
publicznych oraz szkole
e) organizowanie imprez szkolnych z udziałem uczniów, nauczycieli i
rodziców
f) współudział młodzieży w tworzeniu i nowelizacji prawa szkolnego
g) współudział młodzieży w tworzeniu i nowelizacji prawa szkolnego
h) przeprowadzenie godzin wychowawczych poświęconych nauce
właściwej komunikacji międzyludzkiej
i) przeprowadzenie godzin wychowawczych poświęconych nauce
właściwej komunikacji międzyludzkiej
j) zorganizowanie cyklu spotkań z przedstawicielami samorządu celem
przedyskutowania ciekawych propozycji zmian w szkole
k) częste rozmowy z uczniami, którzy używają wulgaryzmów i nie
przestrzegają podstawowych zasad współżycia
6. Działania mające na celu dbałość o właściwy rozwój fizyczny,
kondycję i poprawę postawy ucznia
a) organizowanie szkolnych imprez sportowych (Dzień Sportu, Dzień
Dziecka)
b) zapewnienie uczniom aktywnego udziału w różnego typu zawodach
na różnych szczeblach
c) zorganizowanie wycieczek pieszych, wycieczek autokarowych,
rajdów, zielonych szkół i lekcji w terenie
d) zapoznanie rodziców z problemami zdrowotnymi uczniów na
podstawie badań okresowych i obserwacji ucznia
e) - rozmowy z pielęgniarką, nauczycielem w-fu, pedagogiem na temat
aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu

f) zorganizowanie miejsc odpoczynku na placu szkolnym
g) organizowanie zajęć pozalekcyjnych sportowych (piłka ręczna, piłka
nożna) oraz dyskotek
6. Obszar działania. - Przystosowanie do życia społecznego
młodzieży.
1. Rozwijanie zainteresowań uczniów
a) prowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych autoprezentacji,
b) rozmowy na temat własnych zainteresowań
c) omówienie sposobów radzenia sobie z wszelkimi niepokojami
okresu
dojrzewania zapoznanie uczniów z treścią Konwencji o Prawach
Dziecka
d) zorganizowanie zajęć nt. "Jak radzić sobie ze stresem?" prowadzonych
przez pracowników poradni, pedagoga
2. Budzenie pragnienia naśladowania pozytywnych cech autorytetów
a) przeprowadzenie warsztatów: Moje mocne strony.
b) przeprowadzanie dyskusji na godzinach wychowawczych dotyczących
współczesnych autorytetów.
3. Wywoływanie refleksji na temat własnej przyszłości.
a) dyskusja na lekcjach wychowawczych dotycząca przyszłości i
właściwego wyboru szkoły średniej
b) przeprowadzenie ankiet i kwestionariuszy nt. wyboru zawodu
c) przygotowanie gabloty z informacjami nt. szkół średnich
d) rozmowy na godzinach wychowawczych dotyczące planów osobistych
:
Moje udane życie rodzinne.
e) prowadzenie tematyki parorodzinnej i wizji rodziny na zajęciach
wychowania do życia w rodzinie.
4. Informowanie uczniów o zmianach zachodzących w świecie.
a) dyskusja na temat bieżących wydarzeń na świecie w oparciu o
artykuły prasowe, programy telewizyjne
7.Obszar działania — Profilaktyka uzależnień.
1. Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we
współczesnym świecie.
a) prezentowanie filmów na temat wszelkich uzależnień
b) redagowanie do gazetki szkolnej artykułów związanych z tą
tematyka
c) przeglądanie i omawianie artykułów z prasy na godzinach

wychowawczych
d)organizowanie warsztatów z pedagogiem, lub psychologiem z
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na temat przyczyn i skutków
uzależnień.
2.Zapoznanie uczniów ze skutkami wszelkich uzależnień i
omówienie sposobów ich zapobiegania
a) przeprowadzanie spotkań z pedagogiem, psychologiem PPP,
pielęgniarką poświęconych skutkom uzależnień
b) dyskusja w gronie klasy na powyższy temat w czasie godzin
wychowawczych
c) projekcje filmów wideo o tej tematyce
d) przygotowanie przez uczniów referatów i plakatów dotyczących
zapobieganiu uzależnień
e) umieszczanie plakatów na tablicach informacyjnych na terenie
szkoły.
3.Wyrabianie właściwych nawyków dotyczących spędzania wolnego
czasu
a) częste dyskusje na temat form spędzania wolnego czasu
b) organizowanie wyjazdów do kina, na spektakle teatralne, do
c) muzeum, propagowanie wśród uczniów czytelnictwa
organizowanie rajdów i wycieczek krajoznawczych
d) częste organizowanie rozgrywek sportowych na terenie szkoły
e) częste organizowanie rozgrywek sportowych na terenie szkoły
f) organizowanie imprez szkolnych z udziałem uczniów, rodziców i
nauczycieli.
4. Rozwijanie u uczniów asertywności.
a) uświadomienie uczniom konieczności kształtowania w sobie
postaw
asertywnych
b) prezentowanie postaw asertywnych
c) ćwiczenie asertywności poprzez odgrywanie scenek w czasie
godzin wychowawczych
5. Zapoznanie rodziców z podstawowymi wiadomościami
dotyczącymi uzależnień grożących ich dzieciom
a) popularyzacja wiedzy dotyczącej uzależnień czyhających na ich
dzieci
b) przygotowanie pogadanki z rodzicami w czasie zebrań z
wychowawcą klasowym
c) popularyzowanie rozdanie broszur, czasopism i książek dotyczących
problemu uzależnień
d) uświadomienie konieczności wczesnego zapobiegania trudnym
sytuacjom na płaszczyźnie dziecko - rodzic.

6. Zapoznanie rodziców i nauczycieli z pierwszymi sygnałami wpływu
narkotyków na młodego człowieka
a) zwrócenie uwagi na pierwsze sygnały ostrzegawcze (zmiany w
zachowaniu i wyglądzie zewnętrznym)
b) organizowanie prelekcji na temat zapobiegania uzależnieniom
c) organizowanie warsztatów prowadzonych przez pracowników
Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na temat : Jak zapobiec, aby
dziecko nie sięgnęło po alkohol i narkotyki?
d) omówienie aspektów prawnych związanych z uzależnieniami
e) podanie rodzicom telefonów i adresów poradni, w których rodzice
mogliby szukać fachowej pomocy.
7. Otoczenie opieką uczniów, u których występują zachowania
ryzykowne
a) indywidualne rozmowy wychowawców i nauczycieli z uczniami
b) spotkania z rodzicami uczniów mających problemy
c) umożliwienie uczniom, aby mogli odbyć indywidualne spotkania z
pedagogami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
d) kierowanie do innych placówek służących fachową pomocą
uzależnieniach.

8.Obszar działania. - Przeciwdziałanie przestępczości nieletnich
1.Poznanie środowisk rodzinnych uczniów. Pomoc rodzinom
dysfunkcyjnym i niewydolnym wychowawczo
a) wizyty wychowawców w domach patologicznych oraz niewydolnych
wychowawczo celem rozpoznania sytuacji i podjęcia właściwych
działań
b) przeprowadzenie wywiadów środowiskowych dotyczących środowisk
rodzinnych dzieci rozpoczynających naukę w gimnazjum w celu
wychwycenia najważniejszych problemów oraz zjawisk patologii w
środowisku lokalnym uczniów
c) współpraca szkoły z GOPS celem udzielenia pomocy materialnej
uczniom z rodzin najuboższych
d) częste rozmowy z rodzicami mającymi kłopoty wychowawcze z
dziećmi i umożliwienie im kontaktu z psychologiem oraz
pedagogiem.
2.Ograniczenie zjawiska wagarowania uczniów.
a) zapoznanie uczniów ze Szkolnym Systemem Oceniania Zachowania i
karami za wagary
b) profilaktyczne rozmowy z rodzicami na temat skutków wagarowania

c) stworzenie grup pomocy koleżeńskiej w nauce uczniom mającym
trudności
d) oficjalne nagradzanie tych uczniów, którzy nie opuszczają zajęć
lekcyjnych
e) zorganizowanie właściwego nadzoru dowozu uczniów
f) w trosce o bezpieczeństwo uczniów; zorganizowanie różnych form
spędzania Dnia Wagarowicza.
3. Zorganizowanie różnych form spędzania wolnego czasu przez uczniów
a) przeprowadzenie godzin wychowawczych poświęconych czynnemu
odpoczynkowi
b) zorganizowanie dyskotek i zabaw szkolnych
c) aktywny udział uczniów w wycieczkach, rajdach oraz turniejach
sportowych
d) zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych w szkole
e) współpraca z ośrodkiem kultury celem włączenia uczniów w życie
kulturalne miasta
f) udział uczniów w spektaklach teatralnych, projekcjach filmów,
programach edukacyjnych.
g) udział uczniów w pielgrzymkach
9. Obszar działania - Ochrona przed negatywnym wpływem
mediów
1.

Zapoznanie uczniów z systemem ogólnoludzkich i
chrześcijańskich wartości uznanych powszechnie w kulturze i tradycji
a) prezentowanie dorobku polskiej i światowej literatury i kultury w
ramach edukacji polonistycznej z zakresu kształcenia literackiego i
kulturalnego uczniów gimnazjum.

2. Wyrabianie u uczniów odpowiedniego doświadczenia audiowizualnego.
a) popularyzacja filmów, programów telewizyjnych, przedstawień
teatralnych, słuchanie programów radiowych prezentujących
pozytywne wartości
b) przegląd prasy w ramach zajęć z przedmiotów humanistycznych (w
sposób spontaniczny lub kierowany przez nauczyciela) w celu
eksponowania postaw i zachowań godnych naśladowania
3. Kształtowanie u uczniów umiejętności segregowania i krytycznego
odbioru informacji oraz wytworów kultury masowej.
a) organizowanie wycieczek do teatru, kina, muzeum, radia, redakcji
b) organizowanie spotkań z ludźmi teatru, kina, twórcami kultury,
dziennikarzami
c) stosowanie na zajęciach lekcyjnych aktywizujących metod i form
realizacji celów kształcenia, rozwijających u uczniów twórcze
postawy

(przeżywanie, samodzielne myślenie, motywację działania,
kreatywność
d) redagowanie gazetki szkolnej, klasowej
e) prezentowanie wybranych przez uczniów książek, filmów,
programów telewizyjnych, ciekawych artykułów prasowych eksponowanie pozytywnych wartości wytworów kultury oraz
działania, osobowości i poglądów bohaterów
4. Przeciwdziałanie ujemnym wpływom masowego przekazu
audiowizualnego (bierny odbiór, telegapiostwo, narzucanie poglądów i
gustów estetycznych, deprawacja moralna)
a) pogadanka (pokaz, film) na temat fizycznych i psychicznych
konsekwencji uzależnienia od telewizora, komputera itp.
b) inscenizacje, dramy, gry dydaktyczne z zastosowaniem przykładów
manipulacji występujących w reklamach, w formach akwizyc
c) dyskusjach politycznych itp. (ujawniające mechanizmy
oddziaływania mediów na młodych ludzi).
d) prezentowanie w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy
popularnych wśród uczniów form spędzania wolnego czasu
(dyskusja gromadzenie argumentów „za" i „przeciw")
e) organizowanie rozgrywek sportowych, konkursów, festynów,
pokazów.
10. PROCEDURY EWALUACJI:
1. Ewaluacja kształtująca:
a) uzyskanie informacji o przebiegu realizacji programu
profilaktycznego,
b) poznanie ewentualnych trudności i braków, które występują w
trakcie realizacji,
c) określenie nastawienia uczestników (uczniów, nauczycieli,
rodziców) do realizacji programu.
2. Ewaluacja końcowa:
a) dokonanie oceny w zakresie wiedzy i umiejętności nabytych
przez uczestników programu profilaktycznego,
b) uzyskanie opinii (od uczestników, od przedstawicieli środowiska
lokalnego itp.) o wartości zrealizowanego programu
profilaktycznego.
3. Kryteria:
A. Kryterium zgodności:
a) zgodność efektów programu z założonymi celami,

b) zgodność celów programu z potrzebami (adresatów programu,
środowiska lokalnego itp.),
c) zgodność wiedzy i umiejętności nabytych przez uczestników
programu z zaplanowanymi w programie.
B. Kryterium efektywności:
a) zmniejszenie ilości zachowań (patologicznych, ryzykownych) u
młodzieży,
b) poprawa klimatu szkoły (w zakresie przewidzianym w
programie),
c) wzrost kompetencji wychowawczych u nauczycieli, rodziców
itp.
4. Metody zbierania informacji :
A. metody bezpośrednie:
a) obserwacja, analiza odpowiednich dokumentów szkolnych,
analiza osiągnięć uczniów, wywiady, metoda dialogowa itp.
B. metody pośrednie:
a) badania kwestionariuszowe: ankiety, kwestionariusze badania
postaw, techniki socjometryczne, wypracowania uczniów,
sondaże itp.

ROZDZIAŁ V
SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
1.Postanowienia ogólne
1. Wewnątrzszkolny system oceniania zawiera szczegółowe zasady
oceniania,
klasyfikowania
i
promowania
uczniów
z
uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia MENiS z dnia
7.09.2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach
publicznych
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje wiadomości i umiejętności
ucznia wynikające z wybranych programów nauczania ( Szkolny
Zestaw Programów Nauczania), w tym z Podstaw Programowych
poszczególnych przedmiotów.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne 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 wybranych
programów nauczania oraz formułowaniu oceny.
4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje następujące elementy:
1) Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych
oraz informowanie o nich uczniów oraz rodziców
(prawnych opiekunów),
2) Ustalanie kryteriów oceniania zachowania
3) Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według
skali i w formach przyjętych w szkole,
4) Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
5) Ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec semestru oraz
roku szkolnego, warunki ich poprawiania oraz odwołania.
6) Ustalania warunków i trybu uzyskania wyższych ocen niż
przewidywane
z
obowiązkowych
i
dodatkowych
przedmiotów nauczania oraz zachowania
7) Ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom
informacji o postępach i trudnościach w nauce
5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć
edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym
zakresie,
2) Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego
rozwoju,
3) Motywowanie ucznia do dalszej pracy,
4) Dostarczenie rodzicom lub prawnym opiekunom i
nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i
specjalnych uzdolnieniach ucznia,
5) Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i
metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.
2. Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują
uczniów
oraz
rodziców
o
wymaganiach
edukacyjnych
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania
oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów (
ilość sprawdzianów, prac klasowych, przewidywane terminy oraz
inne istotne informacje). Powinno to mieć miejsce na jednej z
pierwszych lekcji w danym roku szkolnym, o wszelkich zmianach
wynikających z uzasadnionych okoliczności uczniowie powinni
być informowani na bieżąco.
2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują
uczniów oraz rodziców o warunkach i trybie uzyskania wyższej
niż przewidywana rocznej / semestralnej / oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje
uczniów oraz rodziców o zasadach oceniania zachowania oraz
warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej
oceny

klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi
nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego
stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy
uwzględnić
wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na
podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej.
4. Na prośbę Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia uzyskują
informacje na temat wymagań programowych oraz oceniania na
pierwszej wywiadówce w danym roku szkolnym - IV tydzień
września.
5. Oceny są jawne dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych
opiekunów), sprawdzone i ocenione prace pisemne-kontrolne
uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji (nie później niż dwa
tygodnie po napisaniu pracy);
6. ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i
ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja
dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego
rodzicom (prawnym opiekunom) w szkole w obecności ucznia i
nauczyciela.
7. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel powinien
uzasadnić każdą ocenę. Okresowe prace pisemne (klasowe) z
języka polskiego powinny być zaopatrzone w krótką recenzję,
która objaśnia kryteria brane pod uwagę przy wystawianiu
oceny.
8. Nauczyciel przy wystawianiu ocen z wychowania fizycznego,
techniki, muzyki i plastyki powinien brać pod uwagę w
szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
z obowiązków wynikających z uczestnictwa w zajęciach.
9. 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.
10.Dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych
potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w
uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni
specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty
11. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia
specjalnego
albo
indywidualnego
nauczania

dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych
potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
12.Uczeń ma prawo poprawiania ocen cząstkowych na warunkach
określonych przez nauczyciela danego przedmiotu.
13.Nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów powinni w
miarę systematycznie stawiać uczniom oceny cząstkowe.
Przyjmuje się, że liczba ocen cząstkowych w semestrze z
przedmiotów, gdzie liczba godzin tygodniowo wynosi co najmniej
2 h - powinna wynosić co najmniej 5 ocen cząstkowych, w
pozostałych przypadkach – co najmniej 3 oceny cząstkowe.
14.Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego oceniania
różnorodnego typu aktywności uczniów i odnotowywania
tego w dzienniku lekcyjnym.
a. Odpowiedzi ustne / aktywność na zajęciach, bieżące
postępy ucznia w procesie uczenia się /
b. Odpowiedzi pisemne
c. Praca w grupie
d. Rozwiązywanie problemów
e. Prace domowe
f. Krótkie
pisemne
sprawdziany / do 20 minut /
z
aktualnie przerabianego materiału / z trzech ostatnich
lekcji /
g. Dłuższe
prace
pisemne / do
1,5
godziny /
po
omówionej
większej, spójnej
tematycznie
partii
materiału i rozwijanych w trakcie jej omawiania
umiejętności
/ Tego
typu
prace
muszą
być
zapowiadane
z
wyprzedzeniem
co
najmniej
tygodniowym. Uczeń musi znać zakres materiału, który
obejmuje sprawdzian i jego formę. Pozostałe formy
oceniania
nie muszą być wcześniej zapowiadane
uczniom /
h. Zachowanie
15. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych
uczeń nie może jej napisać z całą klasą, to powinien to
uczynić w terminie dwutygodniowym ( najlepiej na następnej
lekcji ) od ustąpienia przyczyny nieobecności, określonym przez
nauczyciela, chyba, że zostaną poczynione odrębne ustalenia z
nauczycielem uczącym.. Przyczyna nieobecności ucznia na
pracy
klasowej musi być wiarygodna, potwierdzona przez rodziców
pisemnie.
15a)Brak zaliczenia pracy w terminie, traktowany jest jako
potwierdzenie
braku wystarczającej wiedzy i umiejętności, co skutkuje oceną
niedostateczną.
16. Uczeń ma prawo do poprawy każdej pracy klasowej z której
otrzymał ocenę ,, ndst ” w ciągu dwóch tygodni od jej
otrzymania. Uzyskana ocena jest ostateczna.
17. Wpływ na ocenę ma również postawa ucznia wobec

przedmiotu, odzwierciedlająca się w wysiłku wkładanym przez
ucznia w procesie uczenia się, prowadzenie zeszytu
przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, przygotowywanie się do
zajęć, przynoszenie odpowiednich przyborów wskazanych przez
nauczyciela. Czynniki te mają decydujący wpływ w przypadku
ustalenia oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i
muzyki.
18. Na koniec semestru / roku / nie przewiduje się sprawdzianu
końcowego, zaliczeniowego.
19. Uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania
fizycznego oraz informatyki. Decyzję o zwolnieniu podejmuje
dyrektor szkoły na podstawie opinii lub zaświadczenia wydanego
przez lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo inną
poradnię specjalistyczną; w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się "zwolniony".
20. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz
na
podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, poradni specjalistycznej, zwalnia
ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki
drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub
całego okresu kształcenia. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki
drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".
21.W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie,
o którym mowa w punkcie 20, może nastąpić na podstawie tego
orzeczenia.
22.Ocenianie cząstkowe odbywa się w stopniach szkolnych według
następującej skali:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

stopień celujący
/ cel / - 6
stopień bardzo dobry / bdb / - 5
stopień dobry
/ db / - 4
stopień dostateczny
/ dst / - 3
stopień dopuszczający / dp / - 2
stopień niedostateczny / ndst / - 1

23. W pracach pisemnych, w których obowiązuje punktowy system
oceniania, przyjmuje się następujące kryteria procentowe:
a.
b.
c.
d.
e.

91 - 100% - bardzo dobry
76 - 90% - dobry
51 - 75% - dostateczny
26 - 50% - dopuszczający
poniżej 25% - niedostateczny

24. Ocena celująca obejmuje wiadomości i umiejętności
wykraczające poza realizowany program nauczania. Wymagania na

ocenę celującą zawarte są w Przedmiotowych Systemach Oceniania
z poszczególnych przedmiotów nauczania.
25. Oceny dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
3. Klasyfikowanie semestralne i roczne
1. Klasyfikowanie semestralne / roczne / polega na okresowym
podsumowaniu
osiągnięć
edukacyjnych
ucznia
z
zajęć
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i
ustalaniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny klasyfikacyjnej z
zachowania, według skali określonej w niniejszym statucie
2. Klasyfikowanie semestralne / roczne / ucznia z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na
okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania.
3. Oceny klasyfikacyjne cząstkowe, semestralne / roczne / oraz
ocena z zachowania semestralna / roczna / dla uczniów z
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym są ocenami opisowymi.
4. Klasyfikowanie semestralne / roczne / uczniów przeprowadza się
dwa razy w ciągu roku szkolnego:
a) W ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi / styczeń /
b) W ostatnim tygodniu przed zakończeniem rocznych zajęć
szkolnych / czerwiec /
5. Oceny klasyfikacyjne semestralne / roczne / z obowiązkowych i
dodatkowych
zajęć
edukacyjnych
ustalają
nauczyciele
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
6. Nauczyciele mają obowiązek wystawić ołówkiem w dzienniku
lekcyjnym propozycje ocen ,, ndst” / za semestr, rok szkolny /
odpowiednio:
a) za I semestr do 10 grudnia
b) za II semestr do 10 maja
7. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym / semestralnym i rocznym /
posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawcy poszczególnych
klas są zobowiązani pisemnie / w karcie ucznia / poinformować
ucznia
i
jego
rodziców
lub
prawnych
opiekunów
o
przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych lub o
obniżeniu oceny z zachowania ( jedynie ocenę naganną
uważa się za ocenę obniżoną).
8. Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów są
zobowiązani
pisemnie
poinformować
ucznia
o
przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych oraz zachowania. Następuje to poprzez wpisanie
propozycji oceny do dziennika lekcyjnego ołówkiem.
9. Wychowawca
ma
obowiązek
wpisać
propozycje
ocen
semestralnych lub rocznych do karty ucznia co najmniej na

tydzień
przed
posiedzeniem
klasyfikacyjnym
Rady
Pedagogicznej.
10.Fakt zapoznania się z propozycjami ocen rodzice stwierdzają
własnoręcznym podpisem.
11. Wszystkie oceny w klasyfikacji semestralnej i rocznej powinny
zostać wpisane / długopisem lub piórem /do dziennika
lekcyjnego przez nauczyciela na tydzień przed klasyfikacyjnym
posiedzeniem Rady Pedagogicznej,
12.Oceny klasyfikacyjne roczne oraz semestralne ustala się w
stopniach według następującej skali:
f.
g.
h.
i.
j.
k.

stopień
stopień
stopień
stopień
stopień
stopień

celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny

-6
-5
-4
-3
–2
–1

/ cel./
/ bdb /
/ db /
/ dst /
/ dp /
/ ndst /

13.Kryteria brane pod uwagę przy wystawianiu poszczególnych
ocen:
A. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a. posiadł
wiedzę
i
umiejętności
znacznie
wykraczające
poza program nauczania
przedmiotu w danej klasie oraz
b. samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i
zainteresowania związane z danym przedmiotem
oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami
w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i
praktycznych z programu nauczania przedmiotu w
danej klasie a także wykraczające poza ten
program oraz proponuje rozwiązania nietypowe,
prezentuje innowacyjne podejście
c. lub osiąga sukcesy w olimpiadach przedmiotowych
lub w innych konkursach, zawodach sportowych,
kwalifikuje się do finałów na szczeblu regionalnym
lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
B. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a. opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności
przewidzianych programem nauczania przedmiotu
dla danej klasy oraz
b. sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą, rozwiązuje
samodzielnie
problemy
teoretyczne
ujęte
programem nauczania oraz
c. potrafi
zastosować
zdobytą
wiedzę
do
rozwiązywania zadań i problemów w nowych
sytuacjach
d. zna i potrafi używać podstawowych pojęć
związanych z przedmiotem
C. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a. nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności
przewidzianych programem nauczania przedmiotu
dla danej klasy, ale
b. poprawnie
stosuje
zdobytą
wiedzę
do
samodzielnego rozwiązywania typowych zadań
teoretycznych i praktycznych.
D. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a. nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności
przewidzianych programem nauczania przedmiotu
dla danej klasy, ale
b. poprawnie rozwiązuje i wykonuje (dopuszczalne z
pomocą nauczyciela) typowe zadania teoretyczne
lub praktyczne o średnim stopniu trudności.
E. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a. ma
braki
w
wiadomościach
i
umiejętnościach
przewidzianych programem nauczania przedmiotu dla
danej klasy, ale braki te nie przekreślają możliwości
uzyskania przez ucznia elementarnej wiedzy z danego
przedmiotu na dalszym etapie kształcenia oraz
b. rozwiązuje lub wykonuje typowe zadania teoretyczne lub
praktyczne o niewielkim stopniu trudności z pomocą
nauczyciela.
E. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a. nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych
programem nauczania przedmiotu dla danej klasy, a braki
te uniemożliwiają zdobycie elementarnej wiedzy z tego
przedmiotu
na
dalszym
etapie
kształcenia
oraz
b) nie potrafi rozwiązać i wykonać zadań o niewielkim
stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.
4. Zasady oceniania zachowania ucznia oraz tryb odwołania od
wystawionej oceny
1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez
wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia
respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm
etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły
2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i
rodziców o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Ocenianie zachowania odbywa się dwukrotnie w ciągu roku
szkolnego zgodnie z przyjętym przez Radę Pedagogiczną trybem.
4. Nauczyciele, uczący w danej klasie, zobowiązani są do wpisywania
w dzienniku klasowym spostrzeżeń pozytywnych i negatywnych
dotyczących poszczególnych uczniów.
5. Spostrzeżenia należy wpisać najpóźniej na miesiąc przed

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
6. W procesie oceniania zachowania ucznia aktywny udział biorą
wychowawcy, nauczyciele i uczniowie.
7. Semestralna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w
szczególności:
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
c) dbałość o honor i tradycje szkoły
d) dbałość o piękno mowy ojczystej
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
f) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
g) okazywanie szacunku innym osobom
8. Ocenę zachowania ustala wychowawca wspólnie z zespołem klasowym
po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danej klasie oraz z
uwzględnieniem samooceny ucznia.
9. Wprowadza się ,,Kartę oceny zachowania ucznia” na rok szkolny,
która służy do określenia liczby punktów zdobytych przez ucznia za
określone zachowania i osiągnięcia. Karta zostaje włączona do
dokumentacji wychowawcy klasy.
10.Ocenę zachowania uczniów wystawia się na podstawie opisowych
kategorii zachowań ucznia. Z każdej kategorii wybiera się ten opis, który
najlepiej charakteryzuje konkretnego ucznia i przyporządkowuje mu się
cyfrę określającą liczbę punktów w danej kategorii.
11. Opisowe kategorie zachowań ucznia:
A. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:
-frekwencja:
5 pkt.: wszystkie obecności lub nieobecności ( do 70 godzin w semestrze)
usprawiedliwione przez rodzica, powyżej 70 godzin - uczeń ma obowiązek
dostarczyć zwolnienie lekarskie, bądź zaświadczenie o leczeniu, wszystkie
godziny nieobecne z ostatniego tygodnia usprawiedliwione na następnej
godzinie wychowawczej, brak spóźnień;
3 pkt.: zdarza się, że niektóre nieobecności są nieusprawiedliwione ( 15
godzin w semestrze), ma spóźnienia ( do 6 spóźnień);
0 pkt.: dość często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia, ma wiele
spóźnień; potwierdzono ucieczki z lekcji i wagary
-postawa ucznia wobec własnego rozwoju:
5 pkt.: Uczęszcza na koło(a) zainteresowań, wysoki poziom z zakresu
niektórych przedmiotów i dziedzin, systematycznie dba o swój rozwój,
reprezentuje szkołę, ma osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe, itp.
(również poza szkołą); zaangażowany społecznie
3 pkt.: brak aktywności społecznej, nie wkłada dodatkowego wysiłku poza
to co musi zrobić, jest minimalistą,
0 pkt.: brak samorozwoju, aspołeczny, nie wykazuje chęci, by osiągać
lepsze wyniki w nauce mimo, że ma ku temu możliwości
- stosunek ucznia do obowiązków szkolnych:
5 pkt.: aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, jest do nich
przygotowany (np. strój na w-f), wspomaga nauczyciela; podręczniki
szkolne

3 pkt.: właściwie zachowuje się podczas zajęć, nie przejawia większej
aktywności (nie przeszkadza), zdarza mu się być niewłaściwie
przygotowanym do zajęć (np. brak stroju, brak zmiany obuwia);
0 pkt.: niewłaściwie zachowuje się podczas zajęć ( chodzi po klasie,
rozmawia, przeszkadza w prowadzeniu lekcji, posiada uwagi w dzienniku
lekcyjnym), często jest nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych;
B. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:
5 pkt.: dotrzymuje ustalonych terminów, aktywnie uczestniczy w życiu
klasy i szkoły, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych oraz dobrowolnych
prac i zadań, aktywny w działaniach na rzecz zespołu klasowego i
społeczności szkolnej, reaguje na przejawy zachowań nagannych
3 pkt.: zdarza się, by nie dotrzymał ustalonych terminów, wykonuje
powierzone mu prace i zadania, czasami dobrowolnie podejmuje
zobowiązania, jest obojętny na zachowania naganne
0 pkt.: nie dotrzymuje ustalonych terminów, unika wszelkiej aktywności
społecznej, nie reaguje na zachowania patologiczne lub sam jest jego
sprawcą
C. Dbałość o honor i tradycje szkoły:
-dbałość o wizerunek szkoły:
5 pkt.: godnie reprezentuje szkołę, bierze udział w olimpiadach
przedmiotowych, zawodach, konkursach, akademiach, jest aktywny w
tworzeniu tradycji szkoły ( samorząd, chór szkolny, SKS), dba o mienie
szkoły;
3 pkt.: brał (chociaż raz) udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych
(akademia, apel itp.), nie narusza zasad współżycia społecznego;
0 pkt.: nieodpowiednio zachowuje się lub biernie uczestniczy w
uroczystościach szkolnych ( rozmawia, żuje gumę, nie śpiewa hymnu itp.)
nie nosi stroju szkolnego, nie interesuje się życiem szkoły, nie potrafi
kulturalnie zachować się w miejscach publicznych;
- dbałość o wygląd zewnętrzny:
5 pkt. : respektuje obowiązek noszenia jednolitego stroju szkolnego i
zmiany obuwia, nie nosi nadmiaru biżuterii i makijażu, nie maluje włosów;
przestrzega zasady higieny
3 pkt.: zdarza się, że nie respektuje obowiązku noszenia jednolitego
stroju szkolnego i zmiany obuwia, nosi biżuterię i makijaż, maluje włosy,
czasami nie przestrzega zasad higieny
0 pkt: wielokrotnie zdarza mu się być ubranym niezgodnie z prawem
szkolnym, nie zmienia obuwia bądź zakłada obuwie niedozwolone na
terenie szkoły, zakłada szaliki, czapki lub inne emblematy z subkultury
D. Dbałość o piękno mowy ojczystej:
5 pkt.: dba o piękno mowy ojczystej i kulturę słowa;
3 pkt.: kulturalny, ale zdarzyło mu się używać wulgaryzmów;
0 pkt.: używa wulgaryzmów na terenie szkoły pomimo zwracanych mu
uwag;

E. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:
-przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:
5 pkt.: przestrzega zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły, na boisku, w
autobusie szkolnym), nie wychodzi poza teren szkoły, zdecydowanie
reaguje na przypadki przemocy i zagrożenia
3 pkt.: zdarza mu się lekceważyć zagrożenie bezpieczeństwa, ale reaguje
na zwróconą uwagę (np.: przy wsiadaniu do autobusu czy podczas przerw
śródlekcyjnych), jest obojętny na krzywdę innych
0 pkt.: stwarza zagrożenie lub często lekceważy zagrożenia mimo
zwracanej uwagi, niszczy mienie szkoły, nagminnie wychodzi poza teren
szkoły; (stosuje przemoc fizyczną, psychiczną i słowną), wszedł w konflikt
z prawem
- korzystanie ze środków audio oraz telefonów komórkowych na
terenie szkoły
5 pkt. : nie przynosi i nie używa na terenie szkoły telefonów
komórkowych oraz urządzeń audio
0 pkt.: mimo zakazu przynosi do szkoły i używa w/w urządzenia
-postawa wobec nałogów i uzależnień:
5 pkt.: nie stwierdzono przypadków sięgania po używki
3 pkt. :istnieją uzasadnione podejrzenia o przypadkach palenia
papierosów lub picia alkoholu na terenie szkoły i poza szkołą
0 pkt.: pali papierosy na terenie szkoły oraz poza nią lub udowodniono
mu przyjmowanie innych używek ( np. alkohol )
F. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
5 pkt.: miły i taktowny, życzliwy, z wysoką kulturą dyskusji, uprzejmy w
stosunku do kolegów i pracowników szkoły, przestrzega ogólnie przyjętych
norm w szkole i poza nią
3 pkt.: zdarzyło mu się być nietaktownym lub nie zapanować nad
emocjami (1-2 razy), czasami ignoruje polecenia pracowników szkoły;
0 pkt.: często zdarza mu się być nietaktownym i wulgarnym,
upowszechnia ,,pyskówki”, niektóre zachowania są chamskie, źle
postrzegany w środowisku.
G. Okazywanie szacunku innym osobom:
5 pkt.: okazuje szacunek kolegom i koleżankom oraz sobie, respektuje
ogólnie przyjęte normy etyczne, darzy osoby starsze szacunkiem i
poważaniem dając temu odpowiedni wyraz w swoim postępowaniu.
3 pkt.: nie zawsze potrafi okazać szacunek kolegom i koleżankom oraz
sobie, czasami nie respektuje ogólnie przyjętych norm etycznych, nie
zawsze oddaje osobom starszym i przełożonym należną cześć
0 pkt.: brak szacunku dla osób dorosłych oraz kolegów,
12.Wychowawca klasy prowadzi dokumentację spostrzeżeń
wychowawczych w swojej klasy, oddzielnie dla każdego ucznia.
13.W dokumentacji wpisywane są uwagi pozytywne i negatywne.
14.W szkole stosuje się następującą skalę ocen :

a) zachowanie wzorowe
b) zachowanie bardzo dobre
c) zachowanie dobre
d) zachowanie poprawne
e) zachowanie nieodpowiednie
f) zachowanie naganne.
15. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który w karcie oceny otrzymał
60-54 pkt.
16. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w karcie oceny otrzymał
53 - 45 pkt.
17. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który w karcie oceny otrzymał
44 - 35 pkt.
18. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który w karcie oceny otrzymał
34-25 pkt.
19. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który w karcie oceny
otrzymał
24-15 pkt.
20.Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który w karcie oceny uzyskał
14-0 pkt.
Ocena „naganna” z zachowania wyklucza pełnienie przez ucznia
jakichkolwiek funkcji w samorządzie oraz reprezentowanie szkoły na
zewnątrz, także na imprezach sportowych. Uczniowie posiadający
ocenę
,, naganną” z zachowania pozbawieni są możliwości
uczestniczenia w imprezach szkolnych takich jak dyskoteki szkolne i
bale ( jesienne, karnawałowe, gimnazjalne )
21. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:
a) ocenę z zajęć edukacyjnych
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
21a .Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy
wyższej, lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z
rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
21b. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganna roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo
wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.
22. Oceny z zachowania powinny być wystawione w takim samym
terminie, z zachowaniem takich samych procedur jak oceny z
przedmiotów.
23. Ocenę z zachowania wystawiamy w obecności całego zespołu
klasowego i zainteresowanego ucznia.
24. O przewidywanej ocenie nagannej uczeń oraz jego rodzice
powinni być poinformowani pisemnie (lub osobiście) na miesiąc
przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej i fakt ten
potwierdzony winien być podpisem w karcie ucznia.
25. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem punktu 26.
26. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły,
jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została
zaniżona bądź ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi
trybu ustalania tej oceny.

27. Zastrzeżenie należy zgłosić na piśmie do dyrektora szkoły po
uzyskaniu informacji o wystawionej ocenie, nie później jednak niż 7
dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
28. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania oceny zachowania lub zdaniem ucznia i jego rodziców
ocena została zaniżona - dyrektor szkoły powołuje komisję w
składzie:
dyrektor szkoły
wychowawca klasy
wskazany
przez
dyrektora
szkoły
nauczyciel
prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie
pedagog
psycholog
przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego
przedstawiciel Rady Rodziców
29. Ocenę zachowania Komisja ustala w drodze głosowania zwykłą
większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów –
decyduje głos przewodniczącego Komisji.
30.Ustalona przez Komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie
może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
31.Ocena ustalona przez Komisje jest ostateczna
32.Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie
osoby wchodzące w skład komisji.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

15.Egzamin poprawkowy
Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał jedną
ocenę niedostateczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych
przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na
egzamin
poprawkowy
z
dwóch
obowiązkowych
zajęć
edukacyjnych.
Możliwość zdawania egzaminu poprawkowego dotyczy również
uczniów klas trzecich gimnazjum.
Warunkiem dopuszczenia ucznia do egzaminu poprawkowego z
dwóch
zajęć
edukacyjnych
jest
co
najmniej
ocena
nieodpowiednia z zachowania i pozytywna opinia wychowawcy
klasy
Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z
wyjątkiem egzaminu ze sztuki, informatyki, techniki oraz
wychowania fizycznego, z których egzamin powinien ma formę
ćwiczeń praktycznych.
Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w
ostatnim tygodniu ferii letnich, informując o tym pisemnie
zainteresowane osoby
Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez
dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
a. dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona jako przewodniczący komisji,

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako
egzaminator,
c. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia
edukacyjne - jako członek komisji.
7. Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 6b 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 takie same zajęcia edukacyjne, z tym
że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
8. Obserwatorem pracy komisji może być rodzic lub prawny
opiekun ucznia, który przystępuje do egzaminu poprawkowego.
9. Egzamin
poprawkowy
obejmuje
zakres
wiadomości
i
umiejętności wymagany na poszczególne oceny.
10.Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej trwającej –
90 minut oraz części ustnej:
a. W części ustnej, uczeń odpowiada na 3 pytania, które
losuje z przygotowanego
przez komisję zestawu pytań,
b. Na udzielenie odpowiedzi tj. łącznie z czasem na
przygotowanie się ma (30 minut).
11.Komisja sprawdza prace bezpośrednio po napisaniu przez
uczniów.
12.O wynikach egzaminu uczniowie są informowani na bieżąco, a
uczeń i rodzice / prawni opiekunowie / mają prawo wglądu do
pracy.
13. Po zakończeniu egzaminu poprawkowego (cz. pisemnej i ustnej)
komisja sporządza protokół zawierający:
a. skład komisji,
b. termin egzaminu,
c. pytania egzaminacyjne,
d. wynik egzaminu oraz
e. ocenę ustaloną przez komisję.
14. Do protokołu załącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą
informację o jego ustnych odpowiedziach.
15.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do
egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może
przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez
dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
16.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzyma
promocji i będzie powtarzał klasę z zastrzeżeniem punktu 17.
17.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, rada
pedagogiczna może promować do klasy programowo wyższej
ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć
edukacyjnych jeden raz w trakcie cyklu kształcenia, pod
warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym
planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej
18.Ocena z egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną.

6. Egzamin sprawdzający
1. Uczeń ma prawo do przystąpienia do egzaminu sprawdzającego,
jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena semestralna lub roczna
jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców (prawnych
opiekunów) zaniżona lub została wystawiona niezgodnie z
przepisami prawa..
2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po
zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
3. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę
ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) zgłoszoną do
dyrektora szkoły
4. W przypadku stwierdzenia przez dyrektora, że ocena została
wystawiona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania
oceny
–
dyrektor
powołuje
Komisję,
która
przeprowadza sprawdzian w formie pisemnej i ustnej oraz ustala
ocenę klasyfikacyjną dla ucznia.
5. Termin przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego ustala
dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami.
6. Do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego dyrektor szkoły
powołuje komisję w składzie:
a. dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona jako przewodniczący komisji,
b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako
egzaminator,
c. dwóch nauczycieli z danej szkoły prowadzący takie
same zajęcia edukacyjne - jako członkowie komisji.
7. Nauczyciel uczący ucznia danych zajęć edukacyjnych może być
zwolniony na własną prośbę lub w innych uzasadnionych
przypadkach z udziału w pracy komisji egzaminacyjnej. Wówczas
na egzaminatora powołuje się innego nauczyciela takich samych
zajęć edukacyjnych lub nauczyciela z innej szkoły w
porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
8. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i
ustnej
9. Pytania
(ćwiczenia,
zadania
praktyczne)
egzaminacyjne
proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji w
porozumieniu z członkiem komisji. Stopień trudności pytań musi
odpowiadać kryterium stopnia, o który ubiega się uczeń. Ocena z
egzaminu nie może być niższa od ustalonej.
10.Komisja
na
podstawie
przeprowadzonego
egzaminu
sprawdzającego może:
a. podwyższyć stopień - w przypadku pozytywnego wyniku
egzaminu,
b. pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela - w
przypadku negatywnego wyniku egzaminu.
11.Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się
protokół zawierający:
a. skład komisji,
b. termin egzaminu,

c. pytania egzaminacyjne,
d. wynik egzaminu oraz
e. ocenę ustaloną przez komisję.
12.Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą
informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi
załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę
egzaminu oraz ustalony stopień.
13.Od stopnia ustalonego w wyniku egzaminu sprawdzającego
odwołanie nie przysługuje.
16.Egzamin klasyfikacyjny
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest
podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych
przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w
szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń
nie
klasyfikowany
z
powodu
usprawiedliwionej
nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Na pisemną prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu
nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców
(prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę
na egzamin klasyfikacyjny.
4. Pisemna prośba powinna zostać przedłożona dyrektorowi szkoły
nie później niż 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej z tym, iż uczeń powinien zostać poinformowany o
fakcie nie klasyfikowania z powodu wymienionego w punkcie 1
na
miesiąc
przed
klasyfikacyjnym
posiedzeniem
rady
pedagogicznej.
5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na
podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program
nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki poza szkołą.
6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia dyrektor szkoły z
uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia realizującego
obowiązek szkolny poza szkołą nie obejmuje egzaminu z
techniki, sztuki, wychowania fizycznego oraz zajęć dodatkowych.
Dla pozostałych uczniów egzamin z tych przedmiotów oraz z
informatyki ma charakter ćwiczeń praktycznych.
8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i
ustnej.
9. Pytania
(ćwiczenia,
zadania
praktyczne)
egzaminacyjne
proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji w
porozumieniu z członkiem komisji. Stopień trudności pytań musi
odpowiadać kryterium stopnia, o który ubiega się uczeń.
10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć
edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora
nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11.W przypadku egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia realizującego
obowiązek szkolny poza szkołą dyrektor powołuje Komisje w
składzie:
a. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne
stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b. nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako
egzaminujący,
12.Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się
protokół zawierający:
a. skład komisji,
b. termin egzaminu,
c. pytania egzaminacyjne,
d. wynik egzaminu oraz
e. ocenę ustaloną przez komisję.
13.Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą
informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi
załącznik do arkusza ocen
14.Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do
niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora
szkoły.
15.Uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego może zdawać
egzamin poprawkowy.
16. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w
charakterze obserwatorów rodzice / prawni opiekunowie / ucznia
8. Uzyskiwanie przez ucznia wyższej oceny / semestralnej,
rocznej / niż przewidywana
1. Uczeń ma prawo do uzyskania wyższej oceny niż przewidywana,
jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena semestralna lub roczna
jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców (prawnych
opiekunów) zaniżona.
2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone na 3 dni od terminu
wyznaczonego posiedzenia Rady Pedagogicznej.
3. Dla ucznia, który odwoła się od proponowanej semestralnej /
rocznej / oceny zostanie przeprowadzony egzamin.
4. Egzamin mający na celu sprawdzenie i ewentualne podwyższenie
oceny przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego
rodziców ( prawnych opiekunów) zgłoszoną do nauczyciela
uczącego danego przedmiotu z podaniem oceny o jaką się uczeń
ubiega.
5. Nauczyciel nie może odmówić prawa do poprawienia oceny i
winien jest przeprowadzić egzamin zgodnie z przyjętymi
zasadami.
6. Termin przeprowadzenia egzaminu ustala nauczyciel w
porozumieniu z uczniem i jego rodzicami. Egzamin musi odbyć
się przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
7. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i czas egzaminu
wynosi 90 minut / dla oceny semestralnej i dla rocznej /.

8. Pytania, zadania, testy egzaminacyjne (ćwiczenia, zadania
praktyczne) ustala nauczyciel, biorąc pod uwagę wymagania
edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu w danym
semestrze bądź roku szkolnym
9. Nauczyciel na podstawie przeprowadzonego egzaminu musi:
a. podwyższyć stopień - w przypadku pozytywnego wyniku
egzaminu / uzyskanie min. 90 % punktów możliwych do
uzyskania /
b. pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela - w
przypadku negatywnego wyniku egzaminu.
10.Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się
protokół zawierający:
a. termin egzaminu,
b. pytania egzaminacyjne, zestaw
c. wynik egzaminu
d. ocenę uzyskaną przez ucznia
11.Do protokołu załącza się pracę ucznia. Protokół stanowi załącznik
do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu
oraz ustalony stopień.
12.Od stopnia ustalonego w wyniku egzaminu sprawdzającego
odwołanie nie przysługuje.
13. Nauczyciel nie może odmówić prawa do poprawienia oceny, w
takich sytuacjach odwołanie od oceny składa się do dyrektora
szkoły.
14.Podczas egzaminu może być obecny w charakterze obserwatora
rodzic bądź opiekun prawny ucznia.
9. Egzamin gimnazjalny
1. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy
programowo
najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe
od niedostatecznej,
ponadto jeżeli przystąpił do egzaminu
gimnazjalnego, o którym mowa w rozdziale 4 Rozporządzenia
MENiS z dnia 7 września 2004 roku w sprawie warunków i
sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminu i sprawdzianu w
szkołach publicznych.
2. W trzeciej klasie gimnazjum komisja okręgowa przeprowadza
egzamin obejmujący:
a. umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów
humanistycznych,
b. umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych,
określonych
w
standardach
wymagań
ustalonych
odrębnymi
przepisami, zwany dalej "egzaminem gimnazjalnym".
c. wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego
nowożytnego, ( od roku szkolnego 2008 /2009 )

2a. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego
z
zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczą się jako
przedmiotu obowiązkowego.
2b. W przypadku gdy uczeń uczy się w szkole więcej niż jednego
języka
obcego jako przedmiotu obowiązkowego, jego rodzice (prawni
opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o
przystąpieniu ucznia do egzaminu gimnazjalnego z zakresu
jednego z
tych języków.
3. Komisje okręgowe opracowują, w porozumieniu z Centralną
Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie, i ogłaszają informator,
zawierający opis zakresu egzaminu gimnazjalnego oraz kryteriów
oceniania i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, a
także przykłady zadań, nie później niż do dnia 31 sierpnia roku
poprzedzającego rok szkolny, w którym przeprowadzany jest
egzamin gimnazjalny.
4. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu, w terminie
ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w
Jaworznie.
5. Każda część egzaminu gimnazjalnego przeprowadzana jest
innego dnia i trwa 120 minut, z zastrzeżeniem punktu 6
6. Dla uczniów, o których mowa w punkcie 10, czas trwania
egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony, nie więcej
jednak niż o 60 minut.
7. Na
każdym
zestawie
do
przeprowadzenia
egzaminu
gimnazjalnego, zawierającym zestaw zadań i karty odpowiedzi,
jest zamieszczony kod ucznia, nadany przez komisję okręgową.
Uczniowie nie podpisują zestawów.
8. W celu zorganizowania egzaminu gimnazjalnego dyrektor komisji
okręgowej powołuje przewodniczącego szkolnego zespołu
egzaminacyjnego, upoważniając go do powołania pozostałych
członków tego zespołu. Przewodniczącym szkolnego zespołu
egzaminacyjnego może być dyrektor szkoły lub wskazany przez
niego nauczyciel zatrudniony w danej szkole. Przewodniczący
szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje pozostałych
członków
szkolnego
zespołu
egzaminacyjnego,
spośród
nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
9. Do zadań przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego
należy w szczególności:
a. nadzorowanie przygotowania sal, w których ma być
przeprowadzony egzamin gimnazjalny, zgodnie z
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
b. ustalenie
spośród
członków
szkolnego
zespołu
egzaminacyjnego
składu
zespołów
nadzorujących
przebieg egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych
salach, w tym wyznaczenie przewodniczących tych
zespołów - w przypadku, gdy egzamin gimnazjalny ma

być przeprowadzony w kilku salach; członkami zespołu
nadzorującego nie mogą być nauczyciele przedmiotów
wchodzących w zakres danej części egzaminu,
c. sprawdzenie nienaruszenia przesyłek zawierających
zestawy
zadań
i
karty
odpowiedzi
oraz
ich
zabezpieczenie; w przypadku stwierdzenia, że przesyłki
zostały
naruszone,
przewodniczący
zawiesza
i
powiadamia o tym komisję okręgową,
d. sprawdzenie ilości dostarczonych do szkoły zestawów
zadań
i
kart
odpowiedzi
oraz
zamieszczenie
odpowiedniej informacji w protokole,
e. poinformowanie uczniów o warunkach przebiegu
egzaminu
gimnazjalnego
przed
rozpoczęciem
egzaminu gimnazjalnego,
f. nadzorowanie
prawidłowego
przebiegu
egzaminu
gimnazjalnego,
g. przedłużenie czasu trwania egzaminu gimnazjalnego dla
uczniów, o których mowa w punkcie 13
h. sporządzenie wykazu uczniów, którzy nie przystąpili do
egzaminu gimnazjalnego albo przerwali egzamin
gimnazjalny,
oraz
niezwłocznie
po
zakończeniu
egzaminu gimnazjalnego przekazanie tego wykazu
dyrektorowi komisji okręgowej,
i. zabezpieczenie,
po
zakończeniu
egzaminu
gimnazjalnego, zestawów zadań i kart odpowiedzi
uczniów i niezwłoczne dostarczenie ich do miejsca
wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej,
j. nadzorowanie prawidłowego zabezpieczenia pozostałej
dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu
egzaminu gimnazjalnego.
10.Uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze
specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić
do
egzaminu
gimnazjalnego
w
warunkach
i
formie
dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo
niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o
których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991
roku o systemie oświaty. Opinia powinna być wydana przez
poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w
którym odbywa się egzamin gimnazjalny
11.W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia
specjalnego
albo
indywidualnego
nauczania
dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu
gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić
na podstawie tego orzeczenia.
12.Uczniowie
z
upośledzeniem
umysłowym
w
stopniu
umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do egzaminu
gimnazjalnego.

13.Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze
sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o
potrzebie
kształcenia
specjalnego,
który
nie
rokuje
kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być
zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku
przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na wniosek rodziców
(prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
14.Laureaci
ostatniego
stopnia
wojewódzkich
konkursów
przedmiotowych oraz finaliści ponadwojewódzkich konkursów
przedmiotowych z zakresu jednego z grupy przedmiotów
objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej
części
tego
egzaminu
na
podstawie
zaświadczenia
stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata bądź finalisty.
Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z
uzyskaniem w tej części najwyższego wyniku.
15.Uczeń, który z przyczyn losowych bądź 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.
16.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, z zastrzeżeniem punktu 17.
17.W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych,
uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego w
terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji
okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może
zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu
gimnazjalnego.
18.W każdej sali, w której jest przeprowadzany egzamin
gimnazjalny, przebywa co najmniej trzech członków zespołu
nadzorującego.
19.W sali, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny,
oprócz zdających i zespołu nadzorującego, mogą przebywać
osoby wymienione w punkcie oraz przewodniczący szkolnego
zespołu
egzaminacyjnego.
W
czasie
trwania
egzaminu
gimnazjalnego w/w osoby nie mogą objaśniać ani komentować
zadań,
a
także
udzielać
wskazówek
dotyczących
ich
rozwiązywania.
20.W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego każdy uczeń pracuje
przy osobnym stoliku. Stoliki ustawione są w jednym kierunku, w
odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.
21.W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni
opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach,
przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi
na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających

możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z
wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. W sali, w
której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, nie można
korzystać z żadnych środków łączności.
22.W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania
zestawu zadań przez ucznia, przewodniczący szkolnego zespołu
egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego
egzamin gimnazjalny. Informację o unieważnieniu pracy ucznia
zamieszcza się w protokole.
23.Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji
egzaminatorów, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 7
września 1991 roku o systemie oświaty, powołani przez
dyrektora komisji okręgowej. Wynik egzaminu gimnazjalnego
ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów
wystawionych przez egzaminatorów. Uczeń może uzyskać za
każdą część egzaminu gimnazjalnego - po 50 punktów.
24.Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów),
sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi
lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
25.Wynik egzaminu gimnazjalnego ustalony przez komisję
okręgową jest ostateczny.
26.Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie
szkoły. Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na
świadectwie ukończenia szkoły
27.Wyniki
egzaminu
gimnazjalnego
oraz
zaświadczenia
o
szczegółowych wynikach odpowiednio egzaminu gimnazjalnego
dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie
później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno wychowawczych. Zaświadczenie dyrektor szkoły przekazuje
uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
28.Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza
protokół przebiegu egzaminu gimnazjalnego. Protokół podpisują
członkowie szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Protokół
przekazuje się niezwłocznie właściwej komisji okręgowej.
29.Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza
protokół przebiegu egzaminu gimnazjalnego oraz protokół
przebiegu prac tego zespołu. Protokoły, o których mowa,
podpisują członkowie odpowiednich zespołów i przekazuje się je
niezwłocznie właściwej komisji okręgowej.
30.W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego na sali mogą być
obecni delegowani przedstawiciele organów sprawujących nadzór
pedagogiczny
oraz
delegowani
przedstawiciele
Komisji
Centralnej.
31.Dyrektor komisji okręgowej może powołać, spośród nauczycieli
lub pracowników komisji okręgowej, osoby sprawdzające
prawidłowość przebiegu egzaminu gimnazjalnego w szkole.
32.Za zgodą dyrektora komisji okręgowej, obserwatorami egzaminu
gimnazjalnego mogą być przedstawiciele szkół wyższych,
publicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz wychowawca
klasy, do której uczęszczał uczeń.

33.Osoby, o których mowa w punkcie 30 -32 nie uczestniczą w
przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego ani w ustalaniu
wyników.
34.Uczeń, który jest chory albo niepełnosprawny, w czasie trwania
egzaminu gimnazjalnego może korzystać ze sprzętu medycznego
i
leków
koniecznych
ze
względu
na
chorobę
lub
niepełnosprawność.
35.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. Dyrektor
komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie
7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji
okręgowej jest ostateczne.
36. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących
przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego na skutek zastrzeżeń,
o których mowa w punkcie 35, lub z urzędu dyrektor komisji
okręgowej może unieważnić egzamin i zarządzić jego ponowne
przeprowadzenie. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do
wszystkich uczniów w szkole a także w stosunku do
poszczególnych uczniów.
37.W przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu
gimnazjalnego z powodu zaginięcia lub zniszczenia prac
egzaminacyjnych, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z
dyrektorem
Komisji
Centralnej,
zarządza
ponowne
przeprowadzenie egzaminu.
38.Zestawy zadań i karty odpowiedzi dla egzaminu gimnazjalnego
są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w
warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie. W
przypadku ich nieuprawnionego ujawnienia decyzje, co do
dalszego przebiegu egzaminu podejmuje dyrektor komisji
okręgowej w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej.
10. Postanowienia końcowe
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli
ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych
w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne
roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.
2. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy
programowo najwyższej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych
zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny
niedostatecznej i jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio egzaminu
gimnazjalnego.
3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w
stopniu
umiarkowanym
lub
znacznym
postanawia
na
zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna,

4.

5.

6.

7.

uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu
z rodzicami (prawnymi opiekunami).
Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej,
uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu
z rodzicami (prawnymi opiekunami).
Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w
gimnazjum otrzymują z danego przedmiotu celującą ocenę
klasyfikacyjną roczną. Uczeń, który nie spełnił warunków
określonych w punkcie 1, nie otrzymuje promocji i powtarza tę
samą klasę.
Uczeń, który w klasyfikacji rocznej uzyskał co najmniej bardzo
dobre zachowanie oraz wszystkie oceny co najmniej bardzo
dobre ze wszystkich obowiązkowych i nadobowiązkowych
edukacyjnych, zostaje wliczony w grono uczniów gimnazjum
wpisanych do "Złotej Księgi"
Uczeń, który w klasyfikacji rocznej uzyskał, co najmniej bardzo
dobre zachowanie oraz średnią ocen co najmniej 4,75 ze
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymuje
promocję, bądź kończy szkołę z wyróżnieniem oraz otrzymuje
list gratulacyjny dla rodziców (opiekunów)

ROZDZIAŁ VI
UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I
PEDAGOGICZNEJ
1. Zadania nauczycieli w zakresie udzielania pomocy
pedagogicznej i psychologicznej :
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

Wczesne
wyłanianie
uczniów
potrzebujących
pomocy
psychologicznej i pedagogicznej,
Wstępna diagnoza zjawisk,
Konsultacje z pedagogiem
szkolnym lub specjalistyczną
poradnią w tym zakresie,
Wnioskowanie o udzielenie pomocy specjalistycznej do
pedagoga lub dyrektora za pośrednictwem pedagoga.
Udzielanie wszechstronnej pomocy uczniowi mającemu
trudności w kontaktach rówieśniczych przez wychowawcę klasy,
pedagoga szkolnego
Współpraca z Policją, Poradnią PP, Sądem Rodzinnym w celu
przeciwdziałania skrajnym formom niedostosowania młodzieży
Organizowanie różnorodnych zajęć w ramach programów
wychowawczych i profilaktycznych.
Zatrudnianie nauczycieli specjalistów do realizacji zaleceń
zawartych w Orzeczeniach o kształceniu specjalnym w stosunku
do
uczniów,
którzy
takie
wsparcia
potrzebują.

2. Zadania nauczycieli w zakresie udzielania pomocy pedagogicznej:

1) Udzielanie pomocy w ramach zespołu wyrównywania wiedzy / zespoły
wyrównawcze /.
2) Indywidualna pomoc nauczyciela i kolegów.
3) W przypadku trudności na tle konfliktów rodzinnych prowadzenie ścisłej
współpracy z domem rodzinnym dziecka (wywiady środowiskowe,
wizyty w domu, rozmowy z rodzicami, udzielanie rad i wskazówek), a w
przypadkach szczególnych kontakt z Poradnią Rodzinną lub innymi
instytucjami wspomagającymi pracę szkoły.

ROZDZIAŁ VII
ZASADY I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA Z RODZICAMI
1. W celu podjęcia współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) w
zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki:
1) Dyrektor Gimnazjum do 30 września każdego roku ustala
harmonogram
ogólnych spotkań z rodzicami,
2) Wychowawcy klas organizują raz na dwa miesiące spotkania z
rodzicami poświęcone przekazaniu informacji o zachowaniu, postępach
w nauce, a także przyczynach trudności w nauce ich dzieci,
3) Rodzice uczniów włączani są do organizacji życia klasy poprzez
uczestniczenie w organizacji imprez szkolnych, różnych form zajęć
pozalekcyjnych, wycieczek.
2. Procedura usprawiedliwiania nieobecności
1)Podstawą sklasyfikowania ucznia jest co najmniej 50% obecności na
wszystkich zajęciach edukacyjnych.
2)W przypadku gdy uczeń nie jest sklasyfikowany z jednego lub więcej
przedmiotów, może ubiegać się o prawo do egzaminu klasyfikacyjnego.
3)Jeżeli nieobecności te są nieusprawiedliwione, dyrektor ma prawo
odmówić zgody na egzamin klasyfikacyjny.
4)Każda nieobecność powinna być usprawiedliwiona najpóźniej w ciągu 7
dni od powrotu ucznia do szkoły.
5)Jeżeli uczeń jest chory i nieobecność zapowiada się na czas dłuższy niż 7
dni, rodzic/opiekun ma obowiązek poinformowania o tym wychowawcy
klasy.
6)W przypadku gdy nieobecność nie zostanie usprawiedliwiona w
ustalonym terminie, wszystkie godziny traktowane są jako
nieusprawiedliwione.
7)W przypadku gdy uczeń ma więcej niż 20 godzin nieobecności
nieusprawiedliwionych (lub spóźnień) w semestrze, otrzymuje ocenę z
zachowania obniżoną o jeden stopień.

8)Każde następne 20 godzin powoduje kolejne obniżenie oceny o jeden
stopień.
9)W przypadku gdy uczeń jest nieobecny i nieusprawiedliwiony powyżej
14 dni, niezależnie od sankcji wdrożona zostaje procedura
egzekwowania realizacji obowiązku szkolnego.(na wniosek wychowawcy
do pedagoga szkolnego)
10) Zwolnienia z ćwiczeń na lekcji WF z całości lub części roku szkolnego
winny być dostarczone nauczycielowi uczącemu w ciągu 7 dni od daty
wystawienia przez lekarza.
11) Rodzic/opiekun może zwolnić pisemnie z wiarygodnym
uzasadnieniem ucznia z ćwiczeń na pojedynczej godzinie w
uzasadnionych przypadkach, nie częściej niż 3 razy w semestrze.
12) Zwolnienie z ćwiczeń nie oznacza zwolnienia z obecności na lekcji WF.
Zwolnienie z lekcji ucznia niećwiczącego jest możliwe wtedy, gdy rodzic
poprosi o to na piśmie z klauzulą „na moją odpowiedzialność".

ROZDZIAŁ VIII
SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW ORAZ
INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O POSTĘPACH
W NAUCE
1. W szkole stosowane są następujące sposoby sprawdzania
wiadomości i umiejętności uczniów:
a) prace klasowe (obejmujące materiał nauczania omawiany na
więcej niż trzech ostatnich lekcjach),
b) sprawdziany (obejmujące materiał nauczania omawiany na nie
więcej niż trzech ostatnich lekcjach),
c) zadania domowe,
d) ćwiczenia klasowe (wykonywane w czasie zajęć),
e) wypowiedzi ustne,
f) aktywność na zajęciach,
g) ocenianie wytworów pracy ucznia (referaty, projekty), - ocena
prezentacji prac uczniów.
2. Oceny stawiane są w dziennikach lekcyjnych, zeszytach
uczniowskich oraz na pracach pisemnych ucznia.
3. Prace klasowe są zapowiadane przez nauczyciela co najmniej
tydzień przed terminem (sprawdziany do 20 min nie muszą być
zapowiadane).
4. Ilość zapowiedzianych prac pisemnych w tygodniu nie może
przekraczać trzech
5. W przypadku dłuższej nieobecności uniemożliwiającej zrozumienie i
opanowanie dalszych treści nauczania uczeń jest zobowiązany
zaliczyć zaległy materiał w formie uzgodnionej z nauczycielem.
6. Dwa razy w semestrze (przed lekcją) uczeń ma prawo zgłosić
nieprzygotowanie do zajęć i nie ma to wpływu na ocenę z

przedmiotu. Nieprzygotowanie nie dotyczy lekcji, na które została
zapowiedziana praca klasowa.
7. Nauczyciel danego przedmiotu jest zobowiązany na początku
roku szkolnego poinformować uczniów o stawianych w danym
roku szkolnym wymaganiach edukacyjnych, wynikających z
realizowanego programu
nauczania i stosowanych zasad
oceniania.
8.Wychowawca klasy na zebraniu rodziców , zorganizowanym w
pierwszym miesiącu nauki , informuje rodziców o wymaganiach
edukacyjnych i zasadach oceniania, klasyfikacji i promowania
zawartych w statucie szkoły oraz w wewnątrzszkolnym systemie
oceniania.
9.Nauczyciel informuje na bieżąco uczniów o stawianych im
ocenach cząstkowych.
10.Rodzice zobowiązani są do systematycznego zasięgania
informacji u wychowawcy klasy na temat postępów dziecka.
11.Wychowawca klasy zobowiązany jest do zorganizowania dwóch
spotkań informacyjnych z rodzicami w ciągu semestru.
12.Zebrania rodziców powinny być potwierdzone zapisem w
dokumentacji klasy. Obecność rodziców na zebraniu powinna
być
potwierdzona podpisem w dzienniku lekcyjnym.
13.Dodatkową formą spotkań z rodzicami są spotkania
indywidualne
z inicjatywy nauczyciela lub rodzica. Spotkania takie winny być
również odnotowywane zapisem w dzienniku lekcyjnym. Na
żądanie
nauczyciela rodzic zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie
ważnych informacji dotyczących edukacji dziecka
własnoręcznym
podpisem w dzienniku, lub na osobnym dokumencie.
14.W przypadku pojawiających się istotnych niepowodzeń szkolnych
u
ucznia - nauczyciel niezwłocznie powinien poinformować o tym
wychowawcę klasy , pedagoga szkolnego i rodziców ( opiekunów)
15.Informacja o ocenach udzielona przez nauczyciela uczniowi (
rodzicowi ) powinna zawierać wskazówki dotyczące dalszej
pracy.

§3
ROZDZIAŁ IX
SZCZEGÓLOWE KOMPETENCJE ORGANÓW SZKOŁY.
1. Organami szkoły są :
a) Dyrektor Gimnazjum.
b) Rada Pedagogiczna.
c) Rada Rodziców.

d) Samorząd Uczniowski.
2. Do obowiązków Dyrektora Szkoły należy:
1.Opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły, tj.
rocznego planu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego,
arkusza organizacyjnego szkoły i tygodniowego rozkładu zajęć;
2.Opracowanie oraz zatwierdzenie zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Szkoły;
3.Dobór kadry pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych oraz ich
zatrudnianie i zwalnianie;
4.Kierowanie całokształtem działań Szkoły, a w szczególności:
a)sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków
harmonijnego ich rozwoju,
b) współdziałanie z Samorządem Uczniowskim,
c)podejmowanie decyzji w sprawie realizacji obowiązku szkolnego,
d)zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki,
e)pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i
wychowawców, organizowanie doskonalenia zawodowego kadry
pedagogicznej oraz oceniania tej kadry,
f)współdziałanie z Radą Szkoły (jeśli zostanie utworzona) i zapewnienie jej
wpływu na działalność Szkoły,
g)realizacja uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w
ramach ich kompetencji oraz wstrzymanie uchwał niezgodnych z
prawem,
h) przedstawianie Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku
szkolnym ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru
pedagogicznego oraz informacji o działalności Szkoły,
i) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły oraz
ich prawidłowe i racjonalne wykorzystania,
j) sprawowanie nadzoru nad prowadzoną przez Szkołę działalnością kursową oraz działalnością opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez inne
podmioty prawne,
k) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.
Dyrektor Szkoły ma prawo do:
1)wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły;
2)zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;
3)przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom

i innym pracownikom Szkoły
4)oceny pracy nauczycieli i innych pracowników;
5)reprezentowania szkoły na zewnątrz;
6)inicjowania eksperymentów i nowoczesnych metod nauczania;
7)skreślenia ucznia z listy uczniów w przypadku określonym w Statucie
Szkoły
8)wnioskowania do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły
na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej;
9)wyrażania zgody na działalność organizacji i stowarzyszeń na terenie
Szkoły po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną oraz
Radę Rodziców
Dyrektor Szkoły odpowiada za:
1)poziom uzyskiwanych wyników nauczania i wychowania;
2)zgodność funkcjonowania Szkoły z przepisami prawa oświatowego i Statutu Szkoły;
3)bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie podczas zajęć
organizowanych przez Szkołę oraz za stan sanitarny i stan ochrony
przeciwpożarowej obiektów szkolnych;
4)celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność Szkoły;
5)prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej godnie z odrębnymi przepisami;
6)bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.
Dyrektor :
1.Współdziała na bieżąco z organem prowadzącym szkołę,
związkami zawodowymi (przedstawicielstwem pracowników) oraz
innymi instytucjami.
2.Kieruje pracą sekretariatu i personelu obsługowego;
3.Hospituje nauczycieli, zgodnie z rocznymi ustaleniami, dokonuje
analizy i oceny ich pracy, sporządza wnioski na nagrody i
odznaczenia;
4.Przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom za osiągnięcia w
pracy zawodowej;
5.Sprawuje nadzór nad prowadzeniem praktyk dla studentów
zakładów kształcenia nauczycieli, przydziela opiekunów i rozlicza ich
ze sprawowanej opieki;

6.Ma prawo - w przypadku jawnego naruszenia dyscypliny pracy
przez nauczyciela lub pracownika nie będącego nauczycielem ukarać
go zgodnie z Kodeksem Pracy
7.Rozlicza systematycznie i na bieżąco nauczycieli z pełnienia
dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych i po lekcjach.
8.Rozlicza działalność organizacji uczniowskich;
9.Rozlicza pracę pedagoga szkolnego i jego współpracę z
wychowawcami klas;
10.Czuwa nad prawidłową realizacją zadań wychowawczoopiekuńczych szkoły;
11Czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem świetlicy szkolnej;
12.Oddziałuje na nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie pełnej
realizacji zadań zmierzających do właściwej organizacji pracy szkoły,
ładu i porządku w budynku;
13.Dba o dyscyplinę pracy nauczycieli i uczniów, wypracowuje nowe
metody w celu jej poprawienia, na bieżąco rozlicza
niezdyscyplinowanych;
14.Nadzoruje sporządzanie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych
zgodnie z higieną pracy umysłowej, dokonuje koniecznych poprawek,
opiniuje go na posiedzeniu Rady Pedagogicznej - czuwa nad jego
przestrzeganiem przez nauczycieli i uczniów;
15.Organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, prowadzi ich właściwą
dokumentację, rozlicza nauczycieli zastępujących z ich prawidłowego
odbycia i zapisu w dziennikach zajęć
16.Sporządza bieżący wykaz klas i nauczycieli przebywających na wycieczkach szkolnych, czuwa nad ich prawidłowym rozliczeniem;
17.Sporządza miesięczny wykaz przepracowanych przez nauczycieli godzin
ponadwymiarowych i innych oraz, w związku z tym, dba o prawidłowe
prowadzenie dokumentacji szkolnej, zwłaszcza dzienników i arkuszy ocen;
18.Dba o prawidłowy przebieg inwentaryzacji majątku szkoły, czuwa nad
dokładnością i rzetelnością w jej sporządzeniu;
19.Inspiruje i organizuje całokształt pracy wychowawców klas zgodnie z
przydziałem kontrolnym, czuwa nad prawidłowym prowadzeniem przez nich
dokumentacji klasy (tematyka lekcji do dyspozycji wychowawcy, zapisy w
dzienniku lekcyjnym);
20.Dba o prawidłową organizację pracy wychowawczo-opiekuńczej świetlicy
szkolnej;
21.Rozlicza odpowiedzialnych za pełną realizację wychowania zdrowotnego
w szkole {w tym również pracowników szkolnej służby zdrowia z wykonania zadań planu wychowawczo-zdrowotnego);

22.Terminowo informuje nauczycieli o konkursach przedmiotowych i zawodach, prowadzi ich dokumentację;
23.Kontroluje i gromadzi informacje o prowadzonych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz ocenia zagospodarowanie czasu wolnego
uczniów;
24. Organizuje pedagogizację rodziców, dba o różnorodność form spotkań;
25.Inspiruje i organizuje całokształt pracy wychowawców klas, czuwa nad
prowadzeniem przez nich dokumentacji klasy, sprawuje szczególną opiekę
nad młodymi wychowawcami;
26. Zbiera informacje i analizuje poziom doskonalenia zawodowego nauczycieli;
27. Zapewnia uczniom podczas pobytu w szkole i na jej terenie
opieki pedagogicznej w celu zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom,
28. Odpowiada materialnie za powierzone mienie.
29. Podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi
podręcznikami na terenie szkoły.
30. Stwarza warunki do działania na terenie szkoły wolontariuszy,
stowarzyszeń, w tym organizacji harcerskich
31. W celu sprawnej realizacji zadań statutowych dyrektor :
a) powołuje zespoły stałe lub doraźne oraz Komisje
celem rozpatrzenia i załatwienia bieżących problemów
szkolnych.
b) powołuje, na czas swojej krótkotrwałej nieobecności,
jednego z członków Rady Pedagogicznej do pełnienia
obowiązków dyrektora.
c) Współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców,
Samorządem Szkolnym i Związkami Zawodowymi,
zasięga ich opinii w sprawach uregulowanych
odrębnymi przepisami.
32. Wdraża Program „Zero tolerancji dla przemocy w szkole"
33. Powiadamia policję, prokuraturę i sądu o każdym przestępstwie, o
którym otrzymał wiadomość. Dotyczy to zarówno ciąż nieletnich
uczennic (do ukończenia 16 roku życia), jak i aktów przemocy, rozbojów,
kradzieży, znieważeń, napadów, zagrożenia życia i zdrowia, paserstwa,
handlu narkotykami, przemocy w rodzinie.
34. Dyrektor za realizację swoich zadań odpowiada przed kuratorem
oświaty (organ sprawujący nadzór pedagogiczny) oraz przed organem
prowadzącym szkołę, według właściwości.
3. W Szkole działa Rada Pedagogiczna :
1. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele i wychowawcy
pracujący w szkole.

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
3. Dyrektor szkoły przygotowuje i prowadzi zebrania Rady,
odpowiada za powiadomienie wszystkich członków o terminie
i porządku posiedzenia.
4. 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 stowarzyszeń i organizacji
harcerskich )
5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej odbywają się :
a) Przed rozpoczęciem i po zakończeniu roku szkolnego
b) W każdym okresie /semestrze/ w związku z
zatwierdzaniem wyników klasyfikowania i promowania
uczniów
c) Na wniosek organu prowadzącego szkołę i organu
sprawującego nadzór pedagogiczny
d) Z inicjatywy Przewodniczącego Rady
e) Z inicjatywy 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
6. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
7. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą
większością głosów przy udziale co najmniej połowy jej
członków.
8. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej
niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze
sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o
działalności szkoły.
9. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy :
a) Zatwierdzanie planów pracy szkoły.
b) Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
c) Podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i
eksperymentów pedagogicznych.
d) Podejmowanie uchwał w sprawie programów nauczania oraz
podręczników szkolnych
d) Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
10. Do kompetencji opiniujących Rady Pedagogicznej należy :
a) Opiniowanie organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza
tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
b) Opiniowanie propozycji dyrektora szkoły w sprawach
przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
c) Opiniowanie projektu planu finansowego szkoły.
d) Opiniowanie wniosków dyrektora szkoły o przyznanie
nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień.
11. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, niezgodnych z
przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor
niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ
sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ prowadzący nadzór
pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla
uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami

12.

13.

14.

4. W

prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór
pedagogiczny jest ostateczne.
Rada Pedagogiczna przygotowuje i przeprowadza nowelizacje
statutu szkoły oraz ustala regulamin swojej działalności.
Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw
poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą
naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także
nauczycieli i innych pracowników szkoły.
Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego
szkołę z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.
Organ uprawniony do odwołania jest obowiązany
przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego
wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia
otrzymania wniosku.
Wykaz spraw, w których Rada Pedagogiczna wykonuje
zadania Rady Szkoły i zobowiązana jest zasięgać opinii
przedstawicieli rodziców i uczniów :
a) Przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu
finansowego środków specjalnych szkoły i opiniuje plan
finansowy szkoły.
b) Może występować do organu sprawującego nadzór
pedagogiczny z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny
działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela
zatrudnionego w szkole, wnioski te mają dla organu
charakter wiążący.
c) Opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i
eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne
dla szkoły.
szkole działa reprezentacja rodziców - Rada Rodziców
1. Wprowadza się obligatoryjne działanie Rady Rodziców.
2. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły
jest zebranie rodziców klasy (oddziału).
3. Wszyscy rodzice mają prawo wyborcze oraz prawo zgłaszania
jak i prawo kandydowania.
4. Kandydaci powinni wyrazić zgodę na udział w wyborach i
pełnienie funkcji.
5. W wyborach do rad oddziałowych i Rady Rodziców jednego
ucznia reprezentuje jeden rodzic.
6. Wybory do rad oddziałowych jak i Rady Rodziców są tajne.
7. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w
każdym roku szkolnym (najpóźniej do 30 września, w 2007 –
nie później niż do 31 października).
8. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie jednego
przedstawiciela rady klasowej (oddziałowej).
9. Wszyscy członkowie rad klasowych (oddziałowych) tworzą
Radę Rodziców szkoły.

10.W dniu wyboru przedstawicieli rad klasowych (oddziałowych)
zwoływane jest ogólne zebranie w celu dokonania wyboru
Rady Rodziców.
11.Wybory zarządu Rady Rodziców odbywają się na pierwszym
ogólnym zebraniu Rady Rodziców, które zwołuje dyrektor
szkoły, prowadzi przewodniczący lub zastępca ustępującej
rady.
12.Plenarne zebranie Rady Rodziców szkoły jako wewnętrzny
organ kierujący pracami Rady Rodziców wybiera ze składu rad
klasowych (oddziałowych) zarząd Rady Rodziców w skład
którego wchodzą Przewodniczący Rady Rodziców, Zastępca,
Skarbnik, oraz 3-osobową Komisję Rewizyjną nadzorującą
działalność finansową Rady Rodziców.
13.Komisja Rewizyjna wybiera przewodniczącego komisji
rewizyjnej.
14.Kadencja zarządu Rady trwa jeden rok.
15.Przy równej ilości głosów zarządza się dodatkowe głosowanie
dotyczące osób, które je uzyskały (jeżeli uniemożliwia to
jednoznaczne ustalenie składu zarządu).
16.Rada Rodziców może utworzyć stałe komisje problemowe w
zależności od potrzeb szkoły.
17.W ramach komisji problemowych mogą działać wszyscy
rodzice uczniów szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły, oraz
członkowie innych organizacji.
18. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności,
który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
19. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych
organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę
oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
20. Do kompetencji rady rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a) programu wychowawczego szkoły 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.
21. 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 pkt.7. pkt. 1 lit. a lub b,
program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem
sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez
dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu
przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki,
rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek

rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady
rodziców określa regulamin.
.
5. W szkole działa Samorząd Uczniowski :
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa
Regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu
równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu
Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny
ze Statutem szkoły.
4. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej
oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich
sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniów takich jak :
a) Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego
treścią, celem i stawianymi wymaganiami
b) Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce
i zachowaniu
c) Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające
zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym
a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych
zainteresowań
d) Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej
e) Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej,
sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i
możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem
f) Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna
Samorządu Uczniowskiego
g) Prawo do wypowiadania się na temat wyróżnień i kar
stosowanych wobec uczniów.
.
6. W szkole mogą działać Stowarzyszenia i Organizacje:
1.Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną
organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej
po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po
uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.

ROZDZIAŁ X
ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY
1. Organy szkoły są zobowiązane do wzajemnej współpracy w celu
realizacji statutowych zadań szkoły.
2. Współpraca powinna odbywać się z inicjatywy, każdego z tych
organów.

3. Każda ze stron może zwrócić się do innego organu szkoły o zajęcie
stanowiska w danej sprawie. Strony ustalają termin rozstrzygnięcia.
W przypadku, gdy obie strony nie mogą uzgodnić tego terminu,
termin ten wynika z przepisów prawa.
4. W przypadkach spraw spornych strony zobowiązane są negocjować
wspólne stanowisko, prowadzić mediacje aż do rozwiązania
konfliktu.
Mediatorem może być wychowawca klasy w sporach między
a) Uczniami
b) Uczniem i nauczycielem przedmiotu
c) Rodzicem i nauczycielem przedmiotu,
6. Pedagog szkolny w sporach między
a) Uczniami,
b) Uczniem i nauczycielem przedmiotu, jeżeli mediacja
wychowawcy nie doprowadzi do rozwiązania konfliktu
c) Uczniem i wychowawcą,
7. Dyrektor w konfliktach między:
a) Uczniami, jeżeli wcześniejsze mediacje nie doprowadzą do
rozwiązania konfliktu
b) Uczniem i nauczycielem lub wychowawcą
c) Nauczycielami
d) Nauczycielem a innym pracownikiem szkoły.
5.

8. Sprawy sporne między dyrektorem a pracownikiem szkoły
rozpatrywane są
przez organ prowadzący szkołę, jeżeli na
terenie
szkoły nie uda się rozwiązać konfliktu
9. Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach
kształcenia wychowywania dzieci. Koordynatorem współdziałania
organów szkoły jest dyrektor szkoły, który :
a) Zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego
działania i podejmowania decyzji w granicach
swoich kompetencji.
b) Umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
wewnątrz szkoły.
c) Zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy
organami szkoły, o planowanych i podejmowanych
decyzjach.
d) Organizuje spotkania organów szkoły.
10. Spory między organami szkoły rozstrzyga dyrektor szkoły.

§4
ROZDZIAŁ XI

ORGANIZACJA GIMNAZJUM
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia lekcyjne
prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć szkolnych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy
w sprawie organizacji roku szkolnego.

§5
ROZDZIAŁ XII
ORGANIZACJA PROCESU LEKCYJNEGO
1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział
liczący nie więcej niż 30 uczniów.
2. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15
do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 niepełnosprawnych
3. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić na
spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić jego
warunki. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie
może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas lub
ukończenia szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych
przeprowadzonych przez szkołę.
4. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków
obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24
uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w
oddziałach liczących powyżej 26 uczniów.
5. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 lub 26 uczniów,
podziału na grupy w zajęciach o których mowa wyżej można
dokonać za zgodą organu prowadzącego.
6. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach
liczących od 12 do 26 uczniów.

§6
1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Przerwa pierwsza, druga, piąta,
szósta trwają po 10 minut – trzecia i czwarta po 20 minut i są
przeznaczone na spożycie obiadu.

§7
1. W gimnazjum za zgodą organu prowadzącego, mogą być tworzone
oddziały klas dwujęzycznych, w których nauczanie będzie prowadzone
w dwóch językach: w języku polskim oraz w języku obcym
nowożytnym, będącym drugim językiem nauczania.

§8
1. Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i
ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym
trybie, mogą być tworzone oddziały przysposabiające do pracy.

§8a
Jednolity strój szkolny

1. Na terenie Gimnazjum obowiązkowe jest noszenie przez uczniów
jednolitego stroju szkolnego.
2.Wzór jednolitego stroju, o którym mowa w ust. 1,został określony
w porozumieniu z Radą Rodziców w dniu 15.06.07
3.Ustala się następujący wzór stroju szkolnego:
a) dziewczęta ( do wyboru – spodnie lub spódnica )
- spodnie długie dżinsowe koloru ciemno niebieskiego, szyte
prosto,
bez zwężania i rozszerzania, bez ozdób i wyszywanych haftów,
głębokie ( nie biodrówki ), nie wycierane sztucznie.
- spódnica dżinsowa koloru ciemno niebieskiego, szyta prosto, z
kieszeniami, długość do kolan,
- koszulka polo, z krótkim rękawkiem koloru ( zostanie określony
przy składaniu zamówienie w zakładzie odzieżowym )
- bluza koloru granatowego, rozpinana na zamek
- tenisówki typu halowego w kolorze granatowym do chodzenia po
szkole.
b) chłopcy
- spodnie długie dżinsowe koloru ciemno niebieskiego, szyte prosto
bez zwężania i rozszerzania, nie wycierane sztucznie.
- koszulka polo z krótkim rękawkiem koloru ( zostanie określony
przy składaniu zamówienie w zakładzie odzieżowym )
- bluza koloru granatowego rozpinana na zamek,
- tenisówki typu halowego w kolorze granatowym do chodzenia po
szkole
c) strój na wychowanie fizyczne dla dziewcząt i chłopców
- tenisówki typu halowego w kolorze białym ( tylko na halę
sportową
- koszulka bawełniana biała z krótkim rękawkiem
- spodenki krótkie jednolite koloru granatowego ( roku szkolnym
2007/2008 dopuszcza się inny kolor )
- do zajęć na boisku i w terenie dopuszcza się używanie w okresie
przejściowym do 1.09.2009 roku dresów kolorowych, po tym
okresie będą obowiązywały jednolite dresy w kolorze
odpowiednio:
dla dziewcząt ciemno niebieskie, dla chłopców granatowe.
4. Podczas uroczystości szkolnych i akademii uczniowie wkładają pod
bluzę odpowiednio: dziewczęta – białą bluzkę, chłopcy – białą
koszulę
5. Wszyscy uczniowie zobowiązani są bezwarunkowo do noszenia tego
stroju codziennie.
1)Uczeń może w wyjątkowej sytuacji (zdarzenie losowe) przyjść do

szkoły w stroju innym niż obowiązujący strój jednolity. Za zdarzenia
losowe uznaje się;
-zniszczenie obowiązkowego stroju codziennego,
-zmiana szkoły (uczeń nowo przybyły),
-brak chwilowy stroju (zgubienie, utrata, do czasu pozyskania
nowego).
6.W przypadkach wymienionych w punkcie 5.1 uczeń ma obowiązek
przychodzenia do szkoły w stroju galowym do czasu, aż ponownie
będzie dysponował obowiązującym strojem jednolitym.
7.Jeżeli uczeń trzy razy w semestrze nie przyjdzie do szkoły w stroju
obowiązującym (jednolitym lub galowym), otrzymuje naganę
wychowawcy klasy. Każde następne trzy braki stroju obowiązującego
skutkują kolejno:
-naganą wychowawcy klasy na piśmie,
-obniżeniem oceny z zachowania o jeden stopień,
-obniżeniem oceny z zachowania o kolejne stopnie, aż do oceny
nagannej włącznie.
8.Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców określa sytuacje,
w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga
noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną
organizacje zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu
lub dniach.
a) Halloween
b) Walentynki
c) pierwszy dzień wiosny
d) dzień sportu szkolnego
e) w czasie dyskotek i zabaw szkolnych
f) w dniu choinki noworocznej
9.Uczniowie dbają o strój szkolny oraz o jego czystość i schludny
wygląd.
10.Uczniowie zmieniają na lekcje wychowania fizycznego koszulki,
skarpetki, spodenki sportowe, tenisówki.

§9
ROZDZIAŁ XIII
ŚWIETLICA I STOŁÓWKA SZKOLNA
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na
organizację dojazdu do szkoły, gimnazjum organizuje świetlicę.
2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba
uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
3. Główne formy pracy świetlicy to:
g) Zajęcia rekreacyjno – sportowe
h) Filmy, zabawy, wycieczki.

i) Odrabianie lekcji.
4. Korzystanie z usług świetlicy jest bezpłatne.
5.Ze świetlicy korzystają:
1.Uczniowie dojeżdżający i dowożeni
2.Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej.
3.Na pisemne oświadczenie rodziców uczeń objęty dowozem
może być zwolniony z zajęć świetlicowych
6.Godziny pracy świetlicy wynikają z potrzeb uczniów i ustalane są
z początkiem roku szkolnego.
7.Pracą wychowawczo - opiekuńczą kieruje wychowawca świetlicy przy
współpracy z samorządem świetlicy.
8.Wychowawca świetlicy współpracuje z wychowawcami klas.
9.Świetlica prowadzi następującą dokumentację:
a) Dziennik zajęć świetlicowych
b) Spis uczniów korzystających ze stołówki,
c) Roczny plan pracy,
10.Przy świetlicy szkolnej działa stołówka, z której mogą korzystać:
Uczniowie szkoły po uiszczeniu ustalonej opłaty przez dyrektora szkoły w
uzgodnieniu z Organem Prowadzącym Szkołę i Radą Pedagogiczną oraz
pracownicy szkoły na zasadach ustalonych przez organ prowadzący
szkołę. Uczniowie będący w bardzo trudnej sytuacji materialnej po
uiszczeniu opłaty przez ośrodek pomocy społecznej lub inny podmiot.
11.Odpłatność za obiady wnosi się od 1 do 3 dnia każdego miesiąca.
12.Rezygnację z
ds.zaopatrzenia

obiadów

należy

niezwłocznie

zgłosić

referentowi

13.Osoba, która nie korzysta z obiadów powyżej 2 dni może ubiegać się
o zwrot kosztów, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia / w
przeddzień
14.Zwrot kosztów za niewykorzystane obiady liczy się od następnego dnia
jeżeli zgłoszenie nastąpiło do godz. 15.00 dnia poprzedniego
15.Zwrot kosztów jest możliwy tylko wtedy, gdy uczeń jest w tym
nieobecny na zajęciach
16.Stołówka wydaje obiady w godzinach dogodnych dla uczniów.

dniu

17.Stołówka prowadzi następującą dokumentację:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Kwitariusze - dowody wpłat lub dowody z kasy fiskalnej
Dowody wpłat do kasy GZOS- u
Raporty dzienne
Jadłospisy
Rozliczenie miesięczne
Inne dokumenty określone wymogami prawa.

18.Uczeń, który nie przestrzega przyjętych norm korzystania ze stołówki,
może być czasowo pozbawiony prawa z jej korzystania.

§ 10
ROZDZIAŁ XIV
BIBLIOTEKA
1. Przy Szkole funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna, z której
korzystają uczniowie gimnazjum na zasadach określonych w statucie
biblioteki.
2. Biblioteka min. służy realizacji potrzeb dydaktyczno - wychowawczych
szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz popularyzowaniu
wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
3.Użytkownikami biblioteki szkolnej są: uczniowie, nauczyciele, inni
pracownicy szkoły i rodzice.
4. Lokal biblioteki szkolnej składa się z 2 pomieszczeń i służy do:
a) Gromadzenia i opracowania zbiorów,
b) Korzystania ze zbiorów w czytelni lub wypożyczania
poza bibliotekę,
c) Prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczo informacyjnego Dla uczniów oraz edukacji czytelniczo
-medialnej.
5. Praca biblioteki jest zsynchronizowana z działalnością dydaktyczną.
Godziny otwarcia ustala się na początku każdego roku szkolnego w
porozumieniu z dyrekcją szkoły. Informacja o obowiązujących
godzinach otwarcia biblioteki wywieszona jest na drzwiach biblioteki.
6. Funkcje biblioteki :
1. Współudział
w
realizacji
zadań
dydaktyczno
wychowawczych szkoły,
2. Realizacja zadań zgodnym z programem edukacji
czytelniczo-medialnym,
3. Stanowi centrum informacji o wszystkich drukowanych i
audiowizualnych materiałach znajdujących się w szkole,

przydatnych do realizacji zadań dydaktyczno wychowawczych, jest pracownią dydaktyczną, w której
zajęcia
prowadzą
nauczyciele
bibliotekarze
oraz
nauczyciele innych przedmiotów, korzystając ze
zgromadzonych zbiorów.
7.Zadania bibliotekarza:
1.Udostępnianie zbiorów,
2.Udzielanie
informacji
bibliotecznych:
nauczycieli i uczniów o nowych nabytkach,

informowanie

3.Poradnictwo o wyborach czytelniczych,
4. Współpraca z gronem pedagogicznym,
5. Informowanie nauczycieli o stanie czytelnictwa swoich
uczniów
6. Przygotowanie analizy stanu czytelnictwa w szkole,
7. Prowadzenie różnych form informacji i propagandy
książek,
h)Organizowanie różnych form inspiracji czytelniczych
(konkursy, spotkania literackie itd.),

§11
1. Szkoła prowadzi Dom Noclegowy na potrzeby szkoły oraz za
odpłatnością dla osób zewnętrznych.

§12
ROZDZIAŁ XV
ARKUSZ ORGANIZACYJNY
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w
każdym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły,
opracowany przez dyrektora szkoły do 30 kwietnia każdego
roku z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.
2. Arkusz organizacyjny szkoły uwzględnia liczbę pracowników
szkoły, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych

ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w
tym liczbę przedmiotów i zajęć obowiązkowych, liczbę godzin
przedmiotów nadobowiązkowych w tym kół zainteresowań i innych
zajęć
pozalekcyjnych. Ponadto
uwzględnia
liczbę
uczniów
poszczególnych roczników i klas ze wskazaniem miejsca
zamieszkania.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego dyrektor
szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny
pracy,
ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych,
obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§13
ROZDZIAŁ XVI
ZADANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych
i
pracowników obsługi na zasadach określonych odrębnymi
przepisami /Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy/
2. Zadaniem nauczycieli jest:
a) Zapewnić uczniom bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych
przez szkołę. Dotyczy to wszystkich zajęć odbywających się na terenie
szkoły ( zajęcia lekcyjne, przerwy, zajęcia świetlicowe, oczekiwanie na
odjazd ) jak też i poza nią ( wycieczki, wyjścia grup zorganizowanych,
biwaki itp.)
b) Harmonijnie realizować zadania w zakresie nauczania, kształcenia
umiejętności i wychowania.
c) Wykonywać zadania opiekuńcze i profilaktyczne, odpowiednio do
istniejących potrzeb uczniów oraz wspierać rozwój psychofizyczny
uczniów ich zdolności oraz zainteresowania,
d) Poznawać warunki życia uczniów,
e) Udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu
o rozpoznanie potrzeb uczniów,
f) Udzielać uczniom pomocy pedagogicznej,
g)Informować rodziców, wychowawcę, dyrekcję, radę pedagogiczną o
osiągnięciach swoich uczniów,
h)Bezstronnie, obiektywnie oraz sprawiedliwie oceniać uczniów,
i)Współdecydować o ocenie zachowania swoich uczniów, Reagować na
różnorodne przejawy zachowań uczniów,
j)Wnioskować w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych
dla swoich uczniów,
k)Wspomagać wychowawczą rolę rodziny,
l)Kształtować właściwą postawę moralną ucznia,
ł)przygotować uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i
obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji,
sprawiedliwości, wolności oraz szacunku do pracy,

m)Wychowywać w duchu poszanowania i dyscypliny pracy,
n)Upowszechniać wiedzę ekologiczną wśród dzieci i młodzieży oraz
kształtować właściwą postawę wobec problemów ochrony środowiska,
o)Stale podnosić swoje umiejętności zawodowe w różnych formach
organizowanych przez szkołę i instytucje wspierające szkołę,
p)Prawidłowo prowadzić dokumentację wszelkich form prowadzonych
zajęć,
r)Wzbogacać własny warsztat pracy dydaktycznej i wychowawczej,
s)Umożliwiać uczniom realizację indywidualnych programów nauczania
oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie,
t)Podejmować zastępstwa za nieobecnych nauczycieli,
u)Realizować uchwały rady pedagogicznej,
v)Uczestniczyć w posiedzeniach rad pedagogicznych, zespołów rady
pedagogicznej i zespołów przedmiotowych, konferencjach metodycznych
i innych formach dokształcania nauczycieli,
w)Podejmować pracę i zajęcia dodatkowe wyznaczone przez dyrektora
szkoły.
3. Nauczyciel przed rozpoczęciem zajęć w każdym roku szkolny otrzymuje
od dyrektora na podstawie projektu organizacyjnego szkoły, przydział
obowiązków
dydaktyczno
wychowawczych.
Zatwierdzenie
obowiązków przez Radę Pedagogiczną
jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na ich realizację
4. Obowiązki nauczycieli:
a). Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą,
opiekuńczą, są odpowiedzialni za jakość tej pracy oraz
bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów
b) Zapewniają bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne wszystkim
uczniów będącym w danej chwili pod opieką nauczyciela.
Obowiązek ten dotyczy zajęć lekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych,
przerw, dyżurów, wyjść i wyjazdów poza teren szkoły. Nauczyciel
nie ma prawa pozostawić uczniów bez opieki – dotyczy to
wszystkich zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
c)

Organizują
zajęcia
zgodnie
z
ogólnymi
zasadami
bezpieczeństwa i higieny: zwracają uwagę na stan sprzętu i
środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki higienicznosanitarne w miejscu prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki
atmosferyczne.

d) Udzielają pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w
razie potrzeby wzywają pomoc medyczną.
e) Zgłaszają dyrektorowi szkoły dostrzeżone zagrożenia dla zdrowia
i bezpieczeństwa uczniów oraz zaistniałe podczas zajęć wypadki
f) Proces dydaktyczny organizują zgodnie z zasadami nauczania.
Przy doborze form i metod pracy uwzględniają ich skuteczność,

posiadane przez szkołę środki dydaktyczne,
psychofizyczne uczniów i własne predyspozycje.

możliwości

g)Troszczą się o wyposażenie w niezbędny sprzęt i środki
dydaktyczne, o utrzymanie ich w należy tym stanie oraz
organizują naprawy i konserwacje, angażując do tych prac
uczniów
i
rodziców,
zgłaszają dyrektorowi szkoły uszkodzenia niemożliwe do
usunięcia we własnym zakresie.
h)Rozpoznają poziom rozwoju psychofizycznego uczniów, zdolności,
zainteresowania oraz wspierają ich dalszy rozwój,
i) Udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń
szkolnych, wnioskują o kierowanie ich na badania specjalistyczne,
na prowadzone w szkole zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz
organizują pomoc indywidualną stosownie do potrzeb i
możliwości.
j) Realizują programu nauczania w celu uzyskania jak
wyników pracy

najlepszych

k) Bezstronnie, obiektywnie i sprawiedliwie oceniają uczniów,
l) Diagnozują przyczyny niepowodzeń szkolnych uczniów i pomagają
w ich eliminowaniu,
ł) Udzielają uczniom i ich rodzicom wyczerpujących informacji
o wymaganiach programowych w ramach nauczanego przedmiotu
oraz stosowanych kryteriach oceniania,
m) Informują uczniów o planowanych pracach klasowych lub
sprawdzianach powtórzeniowych na tydzień przed ich terminem
oraz wpisują informację do dziennika lekcyjnego,
n) Doskonalą swoje umiejętności dydaktyczne i merytoryczne przez
samokształcenie, stwarzanie miłej atmosfery pracy, przestrzeganie
dyscypliny pracy, właściwe i terminowe prowadzenie dokumentacji
pracy dydaktyczno - wychowawczej,
p) Regularnie zapoznają
dyrektora
r)

Aktywnie biorą
pedagogicznej.

udział

się

z

we

zarządzeniami
wszystkich

i

komunikatami

posiedzeniach

rady

5. Nauczyciel ma prawo do:
a) Decydowania w sprawie doboru programów nauczania, metod, form
organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w
nauczaniu swego przedmiotu,
b) Współdecydowania, jako członek rady pedagogicznej, o doborze
celów wychowawczych szkoły oraz planie pracy szkoły,

c) Decydowania o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów
swoich uczniów,
d) Wyrażania opinii w sprawie oceny zachowania swoich uczniów,
e) Wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz form działań
wychowawczych dla swoich uczniów.
6.

Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły i
organem prowadzącym szkołę za:
a) Poziom wyników dydaktyczno - wychowawczych w swoim
przedmiocie oraz klasach i zespołach, stosownie do realizowanego
programu i warunków, w jakich działał.
b) Stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków
dydaktycznych mu przydzielonych.
c) Służbowo przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie
za:
d) Tragiczne skutki z powodu braku nadzoru nad bezpieczeństwem
uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych lub w czasie
dyżurów mu przydzielonych,
e) Nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku
uczniowskiego lub na wypadek pożaru lub innego zagrożenia,
f) Zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły
przydzielonych mu przez dyrekcję szkoły, a wynikające z
nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

7. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły zgodnie z odrębnymi
przepisami
8.Nauczyciel - wychowawca. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział
szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w
tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
9. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności
pożądane jest, aby wychowawca prowadził swój oddział przez cały cykl
nauczania.
10. Zadania wychowawcy klasy - programowanie i organizowanie procesu
wychowania w zespole, a w szczególności:
a) Otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego z
wychowanków
b) Diagnozowanie sytuacji społecznej, dydaktycznej i wychowawczej
uczniów,
c) Planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
różnych form życia społecznego i zespołowego, rozwijających
jednostki i integrujących klasę, ustalanie treści i form zajęć
tematycznych na godziny do dyspozycji wychowawcy, prowadzenie
mediacji i negocjacji w rozstrzyganiu kwestii spornych wewnątrz
zespołu oraz między uczniami i dorosłymi,

d) Współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynowanie
ich działań wychowawczych, organizowanie indywidualnej opieki
nad uczniami z trudnościami,
e) Ścisła współpraca z rodzicami wychowanków, klasową radą
rodziców, informowanie ich o wynikach i problemach w zakresie
kształcenia i wychowania, włączanie rodziców w programowe i
organizacyjne sprawy klasy, organizowanie spotkań ze wszystkimi
rodzicami zgodnie z kalendarzem pracy szkoły oraz spotkań
indywidualnych, w zależności od potrzeb stwierdzonych przez
wychowawcę, nauczycieli lub rodziców.
f) Współdziałanie z pedagogiem lub psychologiem szkolnym bądź z
innymi specjalistami, świadczącymi kwalifikacyjną pomoc w
rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań i
szczególnych uzdolnień uczniów, a także organizującymi
odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły i w placówkach
pozaszkolnych, zgodnie z zarządzeniem MEN w sprawie zasad
udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
g) Prawidłowe prowadzenie dokumentacji klasy i każdego ucznia
(dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne, teczka wychowawcy).
11.

Wychowawca ma prawo:
a) Współdecydowania z uczniami i rodzicami uczniów o
programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub
dłuższy okres,
b) Uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od pedagoga,
psychologa,
dyrekcji
szkoły
i
innych
instytucji
wspomagających szkołę,
c) Decydowania o ocenie zachowania swoich wychowanków po
zasięgnięciu opinii innych nauczycieli (zgodnie ze szkolny
systemem oceniania, klasyfikowania i promowania),
d) Ustanowienia własnych form nagradzania i motywowania
wychowanków,
e) Wnioskowania o rozwiązanie problemów zdrowotnych,
psychospołecznych i materialnych swoich wychowanków do
specjalistycznych komórek szkoły, służby zdrowia i dyrekcji
szkoły.

12.

Nauczyciel wychowawca odpowiada jak każdy nauczyciel
oraz:
a) Służbowo przed dyrektorem szkoły za osiąganie celów
wychowawczych w swojej klasie,
b) Za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu
wychowawczego klasy i szkoły,
c) Za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich
wychowanków, będących w trudnej sytuacji szkolnej i społeczno wychowawczej,
d) Za prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.

13. Pedagog szkolny wykonuje następujące zadania:
a) Jest koordynatorem działań w zakresie funkcji opiekuńczych
szkoły,
b) Nadzoruje wypełnianie obowiązku szkolnego w rejonie szkoły,
c) Rozpoznaje warunki życia i nauki oraz sposób spędzania czasu
wolnego uczniów napotykających na trudności w realizacji procesu
dydaktyczno-wychowawczego,
d) Rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie
przyczyn
niepowodzeń
szkolnych
(dydaktycznych
i
wychowawczych),
e) Organizuje i realizuje profilaktykę wychowawczą w przypadkach
zagrożeń
wychowawczych,
współpracując
ze
wszystkimi
podmiotami
szkoły
oraz
organizacjami
i
instytucjami
pozaszkolnymi,
f) Prowadzenie doradztwa pedagogicznego dla uczniów, rodziców,
nauczycieli,
g) Szczególną opieką otacza uczniów niedostosowanych społecznie
i zagrożonych demoralizacją,
h) Ściśle współpracuje z dyrektorem szkoły i nauczycielami w zakresie
organizacji pracy dydaktyczno - wychowawczej w szkole,
i) Udziela indywidualnej pomocy pedagogiczno - psychologicznej
uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń
szkolnych,
j) Rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów
rodzinnych, rówieśniczych i środowiskowych,
k) Koordynuje orientację zawodową i szkolną,
l) Współdziałanie z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi i
innymi specjalistycznymi poradniami w zakresie konsultacji metod
i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej
diagnozy lub terapii w indywidualnych przypadkach,
m)Udzielanie pomocy terapeutycznej indywidualnej uczniom i
zespołom uczniów na terenie szkoły,
n) Organizuje różne formy pomocy materialnej uczniom pozostającym
w trudnych sytuacjach rodzinnych,
o) Zwraca uwagę na przestrzeganie przez szkołę postanowień
"Konwencji Praw Dziecka".
14. Pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą prowadzi
nauczyciel, który jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej
pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci, a w
szczególności :
a) Odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.
b) Dba o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego.
c) Dba o pomoce dydaktyczno - wychowawcze i sprzęt szkolny.
d) Wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i
zainteresowania.
e) Jest bezstronny i obiektywny w ocenie uczniów
f) Udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych po

rozpoznaniu potrzeb uczniów
g) Doskonali umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom wiedzy
merytorycznej.
h) Otacza indywidualną opieką każdego ucznia.
15. Społeczny inspektor pracy
1.

Społecznego inspektora pracy wybiera
inicjatywy związków zawodowych.

zebranie

pracownicze

z

2. Uprawnienia społecznego inspektora pracy:
a) realizuje społeczny nadzór nad warunkami pracy i stanem
technicznym,
b) prowadzi zeszyt uwag i spostrzeżeń, przedkłada je dyrektorowi
szkoły, który musi się do nich ustosunkować,
c) jest członkiem komisji powypadkowej,
d) jest przewodniczącym komisji społecznych przeglądów warunków
pracy i nauki,
e) prowadzenie wstępnych przeszkoleń dla nowych pracowników szkoły
w zakresie BHP.
16. Pracownik służb BHP
1.

Pracownikiem służb BHP jest osoba wyznaczona przez dyrektora
szkoły, która po odbyciu odpowiedniego szkolenia pełni swoje
obowiązki na terenie szkoły, z ramienia dyrektora szkoły jako
kierownika zakładu.

2. Do zadań pracownika służb BHP należy:
a) nieustanny nadzór nad warunkami pracy i stanem technicznym,
b) zgłaszanie dyrektorowi szkoły wszelkich niedociągnięć technicznych,
które mogą stanowić zagrożenie zdrowia i życia osób przebywających
na terenie szkoły,
c) organizowanie szkoleń okresowych pracowników szkoły w zakresie
BHP,
d) prowadzenie dziennika przeszkoleń pracowników, zalecanych
przeglądów technicznych i wydanych zaleceń, które należy
przedstawić dyrektorowi szkoły,
e) prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami uczniów i
pracowników szkoły.
17. Szkoła zatrudnia pracowników administracji i obsługi:
a) Sekretarkę szkoły.
b) Referenta ds. zaopatrzenia
c) Kucharki.
d) Pomoce kuchenne.
e) Sprzątaczki.

f) Konserwatora
g) Recepcjonistkę
18. Do zadań pracowników administracyjno - obsługowych
należy :
a) Sekretarka szkoły odpowiada za prawidłowe prowadzenie
dokumentacji sekretariatu szkoły.
b) Referent ds. zaopatrzenia odpowiada za prawidłowe zaopatrzenie
stołówki szkolnej w artykuły żywnościowe i prowadzenie
dokumentacji związanej z dożywianiem
c) Kucharka odpowiada za przygotowanie i wydawanie posiłków
oraz stan higieniczno – sanitarny stołówki i kuchni.
d) Pomoce kuchenne pomagają w przygotowaniu posiłków oraz
sprzątają kuchnię i stołówkę.
e) Sprzątaczki odpowiadają za czystość i porządek w obiektach
szkolnych
f) Konserwator czuwa nad sprawnością urządzeń, stanu
budynków szkolnych, sprzętem szkolnym oraz odpowiada za
obejście szkoły.
g) Recepcjonistka zajmuje się prowadzeniem Domu Noclegowego,
wypisuje faktury i pobiera opłaty za korzystanie z noclegów,
prowadzi księgę gości, sprząta pokoje gościnne.

§14
W gimnazjum nie przewiduje się stanowiska wicedyrektora

§15
W gimnazjum nie przewiduje się zatrudniania pomocy nauczyciela

§16
ROZDZIAŁ XVII
ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE
1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze , przedmiotowe,
problemowo - zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący
powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu. W szkole działają
zespoły nauczycielskie.
a) zespół przedmiotowy z przedmiotów humanistycznych
b) zespół przedmiotowy z przedmiotów matematyczno- fizycznych
c) zespół wychowawczy
2. Do zadań zespołu nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w
danym oddziale należy:

a) Ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz
przeprowadzenie zmian w miarę potrzeb
b) Korelowanie treści programowych przedmiotów i ścieżek
edukacyjnych w praktyce realizacyjnej
c) Ustalenie wymagań programowych
d) Opracowanie organizacji kontroli i mierzenia osiągnięć uczniów
e) Wnioskowanie i opiniowanie rozwiązań w zakresie planu nauczania
oddziału w trzyletnim cyklu nauczania
f) Ustalanie indywidualnego programu nauczanie
g) Opiniowanie ocen zachowania uczniów proponowanych przez
wychowawcę klasy
h) Wnioskowanie do dyrektora w sprawach pedagogicznych i
opiekuńczych
3. W gimnazjum działa zespół wychowawczy w skład którego wchodzą :
a) Dyrektor szkoły
b) Pedagog szkolny
c) Opiekun samorządu szkolnego
d) Wychowawcy klas
5. Ze względu na wagę poruszanych problemów skład zespołu może
Być rozszerzony o :
1. Innych nauczycieli pracujących w szkole
2. Przedstawicieli prezydium rodziców
3. Przedstawicieli pracujących ze szkołą / sąd, policja , opieka
społeczna
4. Do zadań zespołu wychowawczego należy :
a) Badanie i analiza efektów pracy wychowawczej szkoły
b) Ewaluacja programu wychowawczego szkoły
c) Ewaluacja systemu oceniania zachowania
d) Opracowanie planu współpracy ze środowiskiem
e) Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli w
zakresie problemów wychowawczych
f) Rozwiązywanie trudnych problemów wychowawczych
g) Typowanie uczniów do różnych form pomocy i opiniowanie
podobnych wniosków
h) Podejmowanie interwencji wychowawczych i współdziałanie z
Rodzicami
i) Badanie sytuacji wychowawczej szkoły
j) Monitoring zachowań uczniowskich
5. W szkole działa zespół doradczy dyrektora szkoły w skład
którego wchodzą:
a) Dyrektor szkoły
b) Przedstawiciel Rady Pedagogicznej
c) Przedstawiciele działających na terenie szkoły związków
Zawodowych
d) Opiekun samorządu uczniowskiego
6. Do zadań zespołu doradczego należy :
a) Opiniowanie propozycji nagród dyrektora szkoły, wyróżnień i
odznaczeń dla nauczycieli
a) Opiniowanie przydziału dodatku motywacyjnego

b) Wyrażanie opinii i służenie głosem doradczym w sprawach
organizacyjnych, gospodarczych szkoły
c) Negocjowanie w sprawach spornych na terenie szkoły

§17
ROZDZIAŁ XVIII
WYCHOWAWCA KLASY
1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. Dla zapewnienia
ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby
wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego
etapu edukacyjnego czyli 3 lata.
2. Wychowawstwo może być zmienione :
a) Z przyczyn organizacyjnych
b) Na wniosek rodziców
c) Na wniosek Rady Pedagogicznej.
3. Wychowawca odpowiada za :
a) Realizację planu wychowawczego klasy
b) Dokumentację szkolną dotyczącą jego klasy
c) Bieżącą współpracę z rodzicami i nauczycielami uczącymi w
danej klasie
d) Wystrój estetyczny przydzielonej klasy, sprzęt, pomoce.
4. Dyrektor może dokonać zmiany nauczyciela pełniącego obowiązki
wychowawcy w przypadku :
a) Przeniesienia nauczyciela.
b) Długotrwałej nieobecności.
c) Braku efektu pracy wychowawczej.
d) Nie wywiązywania się z zadań wychowawcy określonych
Statutem szkoły
e) Na wniosek 2/3 rodziców danej klasy. Wniosek ten dyrektor
rozstrzyga w terminie 14 dni.

§18
ROZDZIAŁ XIX
ZASADY REKRUTACJI I NABORU
1. Cykl kształcenia w Gminnym Gimnazjum trwa 3 lata.
2. O przyjęciu do gimnazjum decyduje dyrektor.
3. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:
a) Z urzędu absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych
zamieszkałych w obwodzie gimnazjum
b) Na wniosek rodziców / prawnych opiekunów / - absolwentów
sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza
obwodem Gimnazjum tylko wtedy,, gdy gimnazjum dysponuje
wolnymi miejscami, język obcy jest taki jak w Gimnazjum oraz
przyjęcie ucznia nie spowoduje dodatkowych obciążeń finansowych
4. W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu

5.
6.
7.
8.

gimnazjum listę przyjętych ustala się na podstawie następujących
kryteriów:
a) Ilość punktów możliwych do uzyskania z następujących
przedmiotów: z języka polskiego, języka obcego, historii, biologii,
chemii, fizyki, matematyki, geografii / odpowiednio : 6 – 6pkt, 5 –
5 pkt, 4 – 4 pkt, 3 – 3 pkt /
b) Liczba punktów ze sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku
nauki w szkole podstawowej
c) Inne osiągnięcia ucznia
Liczba punktów do uzyskania za wyniki sprawdzianu nie może być
większa niż liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć
edukacyjnych i innych zajęć
Kryteria obowiązujące przy przyjmowaniu uczniów spoza obwodu
podaje się do wiadomości kandydatom w terminie nie później niż 6
miesięcy przed terminem rekrutacji
Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim
przyjmowani są niezależnie od kryteriów
Do gimnazjum przyjmuje się na wniosek rodziców / prawnych
opiekunów dzieci z obwodu szkoły posiadające orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w
publicznej bądź niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej

9. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie :
a) Świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu
arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł
b) Pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych
przeprowadzonych na warunkach określonych w odrębnych
przepisach
10.Na wniosek rodziców dziecko może być przeniesione do innego
gimnazjum publicznego lub niepublicznego, posiadającego uprawnienia
szkoły publicznej.
11.Na wniosek rodziców dziecka, dyrektor może zezwolić na spełnianie
obowiązku szkolnego poza szkołą. Dziecko spełniające obowiązek
szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia
gimnazjum na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego
przeprowadzonego przez szkołę.

ROZDZIAŁ XX
NAGRADZANIE I KARANIE UCZNIÓW, TRYB
ODWOŁAWCZY
1. Uczeń ma prawo do nagrody za celujące i bardzo dobre wyniki
w nauce, wzorowe zachowanie, aktywną pracę na rzecz szkoły,
za
udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.
2. Nagrody dla uczniów przyznaje dyrektor szkoły i Rada
Pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy, opiekuna

Samorządu Szkolnego, opiekuna organizacji działającej w szkole
w zależności od posiadanych na ten cel środków finansowych.
3. Rodzaje nagród przyznawanych uczniom :
a) Nagrody książkowe i rzeczowe.
b) Pochwała lub wyróżnienie na apelu szkolnym.
c) List pochwalny do rodziców.
d) Wycieczka.
4. Za naruszenie postanowień zawartych w Statucie szkoły,
niewłaściwe zachowanie się, uczeń może być ukarany:
5.. Rodzaje kar :
a) Upomnienie wychowawcy / indywidualne lub w obecności klasy /
b) Nagana wychowawcy wobec klasy
c) Upomnienie i nagana dyrektora
d) Nagana dyrektora szkoły w obecności wszystkich uczniów
e) Czasowe zawieszenie ucznia w uczestnictwie w imprezach
kulturalnych na terenie szkoły
f) Przeniesienie do klasy równoległej w swojej szkole
g) Prace społeczne na terenie szkoły
h) Zadośćuczynienie osobom pokrzywdzonym lub instytucji
i) Skierowanie wniosku do Kuratora Oświaty o przeniesienie
ucznia do innej szkoły.
6. Decyzję o ukaraniu ucznia karami określonymi w pkt. 5c podejmuje
dyrektor Gimnazjum z własnej inicjatywy, na wniosek wychowawcy
klasy bądź innego nauczyciela.
7. W stosunku do ucznia nie mogą być stosowane dwie kary
jednocześnie.
8. Przypadki, kiedy dyrektor może wystąpić z wnioskiem do Kuratora
Oświaty z o przeniesienie ucznia do innej szkoły:
a) Zastosowane środki wychowawcze nie odnoszą skutku, dalszy
pobyt ucznia w tej szkole może doprowadzić do poważnych
zagrożeń dla życia bądź zdrowia innych uczniów
b) Zawiodły dotychczasowe środki wychowawcze stosowane przez
szkołę, uczeń dokonuje czynów o charakterze przestępczym,
c) Dalsze przebywanie ucznia w szkole zagraża bezpieczeństwu
innych uczniów.
9. Tryb odwoławczy od kar wymierzanych uczniom :
a) Wymierzenie kary powinno być poprzedzone wysłuchaniem
ucznia.
b) Uczeń ma prawo wniesienia odwołania od kary wymierzonej
przez nauczyciela do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od
daty jej wymierzenia.
b) Dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie kary nałożonej na
ucznia, jeśli uzyska poręczenie Samorządu Uczniowskiego
albo nauczyciela wychowawcy.
c) Uczeń / rodzice / mają prawo wniesienia odwołania od kary
wymierzonej przez dyrektora, do dyrektora szkoły z prośbą o
ponowne rozpatrzenie sprawy zasadności udzielenia kary. Dyrektor
powołuje Komisję do powtórnego zbadania sprawy. W skład Komisji
wchodzą: wychowawca klasy, pedagog szkolny,

przedstawiciel samorządu uczniowskiego, przedstawiciel
rodziców. Komisja ma obowiązek wysłuchania ucznia, jego
rodziców i ewentualnych świadków zajścia będącego przyczyną
ukarania. W terminie 7 dni Komisja przedstawia dyrektorowi
pisemnie swoją opinię. Dyrektor na podstawie opinii podejmuje
decyzję, którą na piśmie przekłada rodzicom w terminie 2 tygodni
od daty złożenia odwołania. Decyzja dyrektora jest ostateczna.
10. Szkoła informuje rodziców /prawnych opiekunów/ ucznia
telefonicznie, pisemnie ( w Karcie Ucznia ) lub ustnie o zastosowaniu
wobec niego kary.

ROZDZIAŁ XXI
ZADANIA OPIEKUŃCZE SZKOŁY
Szkoła sprawuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i
potrzeb środowiskowych na podstawie obowiązujących w tym zakresie
przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:
1) Z chwilą wejścia na teren Gimnazjum oraz na zajęcia organizowane
przez Gimnazjum wszyscy gimnazjaliści znajdują się pod opieką
pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela
prowadzącego zajęcia.
2) Nauczyciele, zobowiązani są do:
a) przestrzegania zasad BHP na każdych prowadzonych przez siebie
zajęciach,
b) pełnienia dyżurów na przerwach wg harmonogramu opracowanego
przez dyrekcję szkoły,
c) wprowadzania gimnazjalistów do pomieszczeń, w których odbywają się
zajęcia oraz przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych
pomieszczeniach
3) W pracowniach o zwiększonym ryzyku (fizyka, chemia, technika,
informatyka, biologia) opiekun pracowni na pierwszych zajęciach
zapoznaje gimnazjalistów z obowiązującymi w nich regulaminami.
4) Nauczyciel prowadzący zajęcia na terenie obiektów sportowych
sprawdza sprawność sprzętu sportowego, dba o dobrą organizację
zajęć i zdyscyplinowanie ćwiczących, dostosowuje wymagania i formę
zajęć do możliwości fizycznych uczniów, asekurując ich podczas
ćwiczeń
na przyrządzie.
5) W trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli
Gimnazjum obowiązują następujące zasady:

Cele wycieczek i imprez turystyczno krajoznawczych
1. Poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków
kultury i historii,
2. Poznawanie kultury i języka innych państw,
3. Poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego,
gospodarczego i kulturalnego,
4. Wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
5. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska
naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
6. Podnoszenie sprawności fizycznej,
7. Poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z terenów
zagrożonych ekologicznie,
8. Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
9. Przeciwdziałanie patologii społecznej,
10.Poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
Formy realizacji celów
1. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być
organizowana w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
2. Działalność ta obejmuje następujące formy:
1) wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez
nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu
nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów
pokrewnych,
2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie
wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i
umiejętności specjalistycznych
- zwane dalej "wycieczkami",
3) imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak: biwaki,
konkursy, turnieje,
4) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w
których
udział
wymaga
od
uczestników
przygotowania
kondycyjnego
i
umiejętności
specjalistycznych,
w
tym
posługiwania się specjalistycznym sprzętem,
5) imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu
nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły
ekologiczne
- zwane dalej "imprezami".
Planowanie i organizowanie wycieczki lub imprezy
1. Zorganizowanie spotkania z rodzicami jako nieodłącznego elementu
fazy przedwyjazdowej, w którym uczestniczą rodzice dzieci
wyjeżdżających na wycieczkę / imprezę oraz kadra pedagogiczna.
Wskazany też jest udział personelu medycznego.
2. Tematyka spotkania z rodzicami:

1) Zapoznanie z założeniami programowymi wycieczki / imprezy.
2) Przedstawienie planu finansowego wycieczki / imprezy.
3) Omówienie zasad bezpieczeństwa.
4) Omówienie ekwipunku uczestnika.
5) Zapoznanie z regulaminem wycieczki / imprezy.
6) Inne informacje.
3. Cele spotkania z rodzicami:
1) poinformowanie o założeniach programowych i harmonogramie
wycieczki / imprezy,
2) podanie kosztu wycieczki / imprezy (w przeliczeniu na jedną osobę
wynikający
z kalkulacji kosztów)
3) ustalenie wysokości „kieszonkowego”,
4) poinformowanie rodziców, że po odbytej wycieczce zostanie im
przedstawione dokładne rozliczenie kosztów a ewentualna nadwyżka
pieniężna zostanie zwrócona.
4. Organizacja i program wycieczki powinny być dostosowane do wieku,
zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności
fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.
5. Wycieczka lub impreza powinna być należycie przygotowana pod
względem programowym i organizacyjnym, a także mówiona ze
wszystkimi
uczestnikami
w
zakresie:
celu
wycieczki,
trasy,
zwiedzanych
obiektów,
harmonogramu i regulaminu.
6. Dla uczniów gimnazjum mogą być organizowane kilkudniowe wycieczki
przedmiotowe,
krajoznawczo-turystyczne
na
terenie
swojego
województwa, regionu geograficzno-turystycznego i kraju.
7. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych,
mogą brać udział w wycieczkach i imprezach, a organizatorzy tych
wycieczek i imprez powinni zapewnić im warunki odpowiednie do
specyficznych
potrzeb
wynikających
z
rodzaju
i
stopnia
niepełnosprawności.
8. Obowiązkiem organizatora jest sprawdzenie stanu zdrowia i
umiejętności uczniów, wymaganych podczas wycieczki.
9. W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału
uczniowie,
w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.
10.Organizację wycieczek zagranicznych regulują odrębne przepisy.
Przygotowanie wycieczki
1. Wycieczka / impreza musi być należycie przygotowana pod względem
programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi
uczestnikami w zakresie: celu wycieczki, trasy, zwiedzanych obiektów,
harmonogramu i regulaminu zachowania uczniów podczas wycieczki.
2. Dokumentacja wycieczki zawiera:
1) kartę wycieczki,
2) listę uczestników,

3) preliminarz
finansowy
wycieczki,
przewidujący
koszty
realizacji programu oraz rozliczenie finansowe wycieczki po jej
zakończeniu,
4) pisemna zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce,
5) inną dokumentację, o której mowa w § 15.
3. Przed rozpoczęciem wycieczki organizator powinien przedstawić
dyrektorowi lub osobie upoważnionej jej plan w następujących
terminach:
1) wycieczka kilkudniowa - 2 tygodnie przed wyjazdem
2) biwak - 1 tydzień przed wyjazdem
3) wycieczki jednodniowe -2 dni przed wyjazdem
4) Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę,
listę uczestników oraz imiona i nazwiska kierownika i
opiekunów zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor
szkoły.
4. Do karty wycieczki należy dołączyć listę uczestników wycieczki, która
powinna zawierać:
1) nazwisko i imię dziecka,
2) klasa,
3) datę i miejsce urodzenia,
4) adres zamieszkania,
5) numerem telefonu do rodziców / opiekunów/,
6) numerem legitymacji szkolnej.
5. Wychowawca klasy zobowiązany jest do sporządzenia listy uczniów
pozostających w szkole i dostarczeniu jej do dyrektora szkoły.
6. Dokumentacja powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach, z
których jeden pozostaje w szkole, drugi zabiera ze sobą kierownik
wycieczki, a kopia po powrocie z wycieczki – znajduje się w
dokumentacji wychowawcy klasy.
7. Na wypadek zmiany warunków pogodowych należy mieć przygotowany
program zastępczy wycieczki.
Obowiązki organizatora
1. Organizator wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej
opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.
2. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo uczniów podczas
wycieczek są kierownik wycieczki oraz opiekunowie grup. Opieka ich
ma charakter ciągły.
3. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest
szkoła, skąd uczniowie udają się do domu; po godzinie 21:00 –
wyłącznie pod opieką rodziców lub osób upoważnionych.
4. Udział
uczniów w wycieczce
(z
wyjątkiem przedmiotowych
odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody
rodziców albo opiekunów prawnych, którzy powinni przed jej
rozpoczęciem pokryć koszty związane z udziałem w niej ich dziecka.
5. Opiekun wycieczki zobowiązany jest sprawdzać stan liczbowy uczniów
przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania,

przejazdu
oraz
po przybyciu do punktu docelowego.
6. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy,
gołoledzi.
7. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i
placówkach publicznych.
8. Uczestnicy wycieczek i imprez powinni być objęci ubezpieczeniem od
następstw nieszczęśliwych wypadków.
Plan finansowy
1. Plan finansowy wycieczki lub imprezy, po zaopiniowaniu przez rodziców
dzieci biorących w niej udział, zatwierdza organizator oraz rada
klasowa rodziców.
2. Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, wysokość i źródła
dochodu, koszt jednego uczestnika wycieczki oraz przewidywane
koszty organizacyjne i programowe.
3. Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków
rady rodziców lub innych źródeł.
4. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do
pokrycia związanych z nią kosztów, chyba, że udział w wycieczce może
być sfinansowany z innych źródeł.
5. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a
następnie wycofali tę deklarację, zobowiązani są do pokrycia strat,
jakie powstały z tego tytułu.
6. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań
finansowych z nią związanych. O wszelkich opóźnieniach należy
niezwłocznie informować dyrektora szkoły.
7. Rozliczenia
wycieczki
dokonuje
kierownik,
określając
sposób
zagospodarowania nadwyżki.
8. Dowodami finansowymi są przede wszystkim listy wpłat oraz rachunki,
faktury, paragony i bilety wydawane przez uprawnione do danego
rodzaju działalności podmioty gospodarcze – w wyjątkowych,
uzasadnionych przypadkach mogą to być oświadczenia o poniesionym
wydatku podpisane przez kierownika wycieczki oraz wszystkich
opiekunów, jednak wydatki tego typu nie mogą przekroczyć 20%
kosztów wycieczki.
9. Kierownik
i
opiekunowie
nie
ponoszą
kosztów
przejazdu,
zakwaterowania i wyżywienia. Wydatki z tego tytułu pokrywa się ze
środków, o których mowa w ust. 3.
Kierownik wycieczki
1. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być osoba będąca
pracownikiem pedagogicznym szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do
realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.
2. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona
przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:
1) ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,

2) jest instruktorem harcerskim,
3) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika
lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.
3. Kierownikiem obozu wędrownego może być osoba po ukończeniu kursu
dla kierowników obozów wędrownych lub posiadająca uprawnienia
wymienione w ust. 2 pkt 3.
4. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej może być osoba
posiadająca uprawnienia wymienione w ust. 2 pkt. 3 bądź stopień
trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.
Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki należy:
1) opracowanie z udziałem uczestników szczegółowego programu i
harmonogramu oraz wypełnienie karty wycieczki,
2) opracowanie regulaminu wycieczki i zapoznanie z nim wszystkich
uczestników,
3) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i
regulaminu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,
4) zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz
zapewnienie warunków do ich przestrzegania,
5) określenie zadań dla opiekuna w zakresie realizacji programu,
6) zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki,
7) nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny, sprawny
sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,
8) organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników,
9) podział zadań wśród uczestników,
10)przygotowanie projektu planu finansowego wycieczki oraz
przedstawienie go rodzicom do akceptacji,
11)dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na
organizację wycieczki,
12)podsumowanie, ocena i rozliczenie finansowe wycieczki po jej
zakończeniu.
Opiekun wycieczki
1. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po
uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba, która:
1) jest w pełni zdolna do podejmowania czynności prawnych,
2) posiada dokument potwierdzający kwalifikacje pedagogiczne,
3) została zawarta umowa wolontariatu z dyrektorem szkoły.
2. Do podstawowych obowiązków opiekuna należy:
1) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami
wycieczki,
2) współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i
harmonogramu wycieczki,
3) nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników, ze
szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
4) nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych
zadań,
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.

Uczestnik wycieczki
1.
2.
3.
4.
5.

Uczestnik przybywa na miejsce zbiórki 20 min. Przed wyjazdem.
Uczestnik swoje przybycie zgłasza kierownikowi wycieczki.
Informuje opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu.
Wykonuje polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika;
Przestrzega zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania
narkotyków oraz innych środków odurzających.
6. W środkach transportu zajmuje miejsce wyznaczone przez opiekuna.
7. Bagaż podręczny umieszcza na półce, większy w luku bagażowym.
8. W czasie jazdy nie spaceruje, nie staje na siedzeniu, nie wychyla się
przez okno.
9. Nie zaśmieca pojazdu.
10.Korzysta z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem.
11.W czasie postoju i zwiedzania nie oddala się od grupy bez zgody
opiekuna.
12.Dba o higienę i schludny wygląd.
13.Nie oddala się z miejsca zakwaterowania bez zgody opiekuna.
14.W czasie przebywania w schroniskach i innych obiektach noclegowych
przestrzega postanowień i regulaminów tych obiektów.
15.Zachowuje się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i
kultury.
16.Pomaga słabszym i jest życzliwy wobec innych uczestników.
17.Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad
przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z
kryteriami ocen z zachowania zawartych w wewnątrzszkolnym
systemie oceniania.
18.W przypadku naruszenia przez ucznia §10 ust.5 regulaminu
zawiadamia się jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora
szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie)
zobowiązani są do
natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki. W przypadku
konieczności wezwania karetki w związku z naruszeniem tego punktu
regulaminu kosztami obciążani są rodzice (prawni opiekunowie).
Opieka
1. Szkoła organizująca wycieczkę lub imprezę zobowiązana jest do
zapewnienia opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.
2. Wymagana liczba opiekunów na wycieczkach:
1) pieszych poza teren szkoły w obrębie miasta obowiązuje 1
opiekun na 30 osób,
2) turystyczno – krajoznawczych (wycieczki rowerowe, rajdy
górskie, spływy kajakowe ) 1 opiekun na 10 osób,
3) przy użyciu środków lokomocji miejskiej i międzymiastowej 1 na
15 osób, autokarowych 1 na 15 osób,
4) autokarowych w jednym konkretnym celu (kino, teatr,
wystawa)1 na 25 osób,

3.

4.

5.
6.

5) środkami PKP jeden opiekun w każdym przedziale (np.1 na 7
osób w 2 klasie), górskie powyżej 1000 m.n.p.m. 1 na 10 osób,
jeżeli w grupie są uczniowie niepełnosprawni, niezależnie od
rodzaju wycieczki, powinien być 1 opiekun zajmujący się 6
uczniami.
Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, leżących na
obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących
powyżej 1000 m. n. p. m. lub, których zagospodarowanie rekreacyjnosportowe kwalifikuje do uprawiania turystyki, rekreacji ruchowej
i sportu w górach, mogą prowadzić wyłącznie górscy przewodnicy
turystyczni.
W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie posiadający
kartę rowerową lub prawo jazdy. Długość dziennych odcinków trasy nie
powinna przekraczać 50 km. Należy wybierać ścieżki rowerowe bądź
drogi o małym natężeniu ruchu.
O zwiększeniu liczby opiekunów ponad przyjęte normy decydują
rodzice uczniów, zatwierdzając plan finansowy wycieczki.
W przypadku większej niż jeden liczby opiekunów przynajmniej jednym
z nich powinien być nauczyciel.
Środki transportu

1. Jako środki transportu dopuszcza się:
1) wynajęty autokar (autobus, bus)
2) PKP,
3) środki komunikacji miejskiej i międzymiastowej.
2. Zabrania się używania samochodów osobowych przy
wycieczek/ imprez szkolnych.

organizacji

1. Zasady bezpieczeństwa w czasie korzystania ze środków lokomocji:
1) Wycieczka autokarowa:
a) kierownik wycieczki wsiada pierwszy i ustala kolejność
zajmowania miejsc,
b) kierownik wycieczki siada przy drzwiach z przodu
autobusu,
c) opiekun wsiada ostatni i zajmuje miejsce z tyłu autokaru
przy drzwiach;
d) przed odjazdem należy sprawdzić listę obecności,
e) w czasie jazdy uczestnicy wycieczki siedzą na
wyznaczonych miejscach,
f) przy wysiadaniu z autokaru - pierwszy wysiada opiekun i
stojąc przy drzwiach ustawia młodzież, zwraca uwagę aby
nie przebiegała przez jezdnię,
g) uczestnicy wycieczki zostawiają porządek w autokarze i
zabierają swoje rzeczy,
h) kierownik wysiada ostatni - sprawdza autokar,
i) po wyjściu z autobusu należy uformować grupę i
sprawdzić listę obecności.
2) Jazda pociągiem (poniższe zasady dotyczą również jazdy
autobusem miejskim i tramwajem):

a) w
porozumieniu
z
kierownikiem
pociągu
należy
zabezpieczyć drzwi w wagonie, w którym jadą dzieci,
b) jeżeli konieczny jest podział uczestników wycieczki na
grupy - należy dokonać wcześniej i ustalić zasady,
c) w każdym przedziale powinna znajdować się dorosła
osoba,
d) kierownik wycieczki wsiada pierwszy, rozdziela dzieci i
opiekunów
w przedziałach, sprawdza listę obecności,
e) jeden z opiekunów wsiada ostatni,
f) w czasie jazdy pociągiem uczestnikom nie wolno otwierać
okien
i wychylać się, należy zachować porządek i czystość,
g) przy wysiadaniu kolejność odwrotna - pierwszy wysiada
opiekun i na peronie ustawia młodzież,
h) kierownik
wysiada
po
uprzednim
sprawdzeniu
przedziałów,
i) po uformowaniu grupy należy sprawdzić listę obecności.
Podstawowa dokumentacja kierownika wycieczki / imprezy
1. Karta wycieczki / imprezy – co najmniej 2 egzemplarze (jeden zostaje
w szkole, drugi zabiera kierownik wycieczki)
2. Harmonogram wycieczki / imprezy - 2 egzemplarze
3. Regulamin wycieczki.
4. Oświadczenie uczniów o zapoznaniu się z regulaminem wycieczki /
imprezy
5. Informacja dla rodziców
6. Protokół ze spotkania z rodzicami uczestników wycieczki.
7. Zbiorcza lista uczestników z pieczęcią dyrektora szkoły
(3
egzemplarze), z zastrzeżeniem ust. 8.
8. W przypadku środków transportu w ilości większej niż 1, oprócz
zbiorczej listy uczestników, należy dołączyć listy uczestników ze
wskazaniem środka transportu, tj. rodzaju środka i nr rejestracyjny
pojazdu, w którym przebywa uczestnik i opiekuna danej grupy (po 3
egzemplarze).
9.
Zakres czynności kierownika wycieczki / imprezy.
10.Zakres czynności opiekunów wycieczki / imprezy.
11. Zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka w wycieczce / imprezie12. Oświadczenie rodziców (w sprawie hospitalizacji, leczenia, zabiegów
operacyjnych, odpowiedzialności za szkody materialne wyrządzone
przez dzieci)
13.Polisy ubezpieczeniowe uczestników i kadry (w przypadku wyjazdów
zagranicznych NNW i KL).
14.Ubezpieczenie kadry od odpowiedzialności cywilnej ( OC ).
15. Oświadczenie kadry w sprawie odpowiedzialności za zdrowie i życie
uczestników wycieczki / imprezy
16.Umowa z organizatorem (w przypadku korzystania z usług innych
podmiotów działających w usługach turystycznych).
17.Umowa najmu autokaru.

18. Wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku ucznia - 19.Polecenie wyjazdu służbowego.
20.Certyfikat bezpieczeństwa budynku, w którym uczniowie będą
21.korzystać z noclegu.
22.Preliminarz wycieczki.
23. Sprawozdanie finansowe (dowody wpłat, faktury, paragony, bilety, itp.)
Postanowienia końcowe
1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej
w dniach zajęć szkolnych, mają obowiązek brać udział w zajęciach z
klasą wskazaną przez dyrektora.
2. Listę tych uczniów wychowawca dołącza do odpowiedniego dziennika
klasowego.
3. Kierownik wycieczki powinien zaproponować rodzicom dodatkowe
ubezpieczenie
jej
uczestników
oraz
poinformować
ich
o
konsekwencjach braku ubezpieczenia.
4. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i
placówkach publicznych.
5. Uczestnicy wycieczek i imprez powinni być objęci ubezpieczeniem od
następstw nieszczęśliwych wypadków.
6. Wszyscy uczestnicy wycieczek i imprez krajoznawczo – turystycznych
zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad
bezpieczeństwa i szczególnej ostrożności oraz wykonywania wszystkich
poleceń kierownika wycieczki (imprezy) i opiekunów oraz do
przestrzegania regulaminu wycieczki.
7. W przypadku nie podpisania przez prawnych opiekunów oświadczeń
kierownik wycieczki ma prawo do odmowy uczestnictwa dziecka w
wycieczce.
8. Wycieczka nie może się odbyć, jeżeli liczba uczestników jest mniejsza
niż 75% liczby uczniów danej klasy.
13. Zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich:
a) nauczyciele pełnią dyżury według wywieszonego grafiku,
b) dyżury pełnione są 15 min. przed rozpoczęciem zajęć rano oraz
podczas przerw międzylekcyjnych,
c) dyżur musi być pełniony aktywnie, nauczyciel przebywa wśród uczniów,
zwraca uwagę na bezpieczeństwo uczniów na korytarzu, w szatni, w
sanitariatach oraz przed szkołą
d) dyrektor gimnazjum lub inny nauczyciel sprawujący bezpośrednio
opiekę nad uczniem powiadamia o wypadku pogotowie ratunkowe oraz
rodziców poszkodowanego ucznia.
e) podczas odjazdu uczniów po zajęciach lekcyjnych dyżur pełniony jest
do chwili odjechania wszystkich autobusów

17. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole w czasie zajęć
obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawuje
nauczyciel prowadzący zajęcia poprzez:
a) systematyczne kontrolowanie miejsca, gdzie prowadzone są zajęcia
(przed zajęciami w trakcie zajęć),
b) dostrzeżone zagrożenia usuwają sami, a gdy jest to niemożliwe
zgłaszają dyrekcji szkoły,
c) kontrolują obecność uczniów na lekcjach i reagują na
nieuzasadnioną nieobecność - w zależności od sytuacji
zawiadamiają rodziców,
wychowawcę, pedagoga lub dyrekcję
szkoły,
d) w pomieszczeniach o zwiększonym ryzyku wypadku (sala
gimnastyczna, sale fizyki i chemii, informatyki), opiekunowie
pomieszczeń, uczący w nich nauczyciele zobowiązani są opracować
i uaktualnić regulaminy korzystania z tych pomieszczeń,
18.Opiekę nad uczniami w czasie przerw między lekcjami pełnią
nauczyciele zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżurów,
przewidującym:
a) co najmniej jednego dyżurującego nauczyciela na każdym piętrze
(korytarzu) w czasie przerw spędzanych w budynku szkolnym oraz
jednego nauczyciela w otoczeniu sali gimnastycznej,
b) co najmniej dwóch nauczycieli dyżurujących na boisku szkolnym w
czasie przerw spędzanych na powietrzu, jednego nauczyciela
dyżurującego w stołówce szkolnej w czasie przerw
c) przeznaczonych na posiłki (śniadanie, obiad).
19. Harmonogram dyżurów nauczycieli w czasie przerw opracowuje
wyznaczony przez dyrektora nauczyciel.
20. W gimnazjum obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania terenu
szkoły przez uczniów w czasie przerw i lekcji w godzinach, w których
zgodnie z planem powinni przebywać na terenie szkoły. Wyjątek
stanowią zwolnienia:
a) na prośbę rodziców wyrażoną na piśmie,
b) spowodowane nieobecnością nauczyciela, po uprzednim /jeden dzień
wcześniej/ powiadomieniu uczniów.
21. Nauczyciele zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania dyrekcji
szkoły o przewidywanej nieobecności w pracy powodowanej chorobą.
22.W przypadku nieobecności nauczyciela, klasę dzieli się na grupy
/zaznaczone w dzienniku lekcyjnym/ i zgodnie z harmonogramem
grupy te udają się do wyznaczonych klas na zastępstwa. Harmonogram
sporządza dyrektor szkoły w księdze zastępstw.
23.W przypadku niezdyscyplinowania uczniów, samowolnego oddalenia się
poza szkołę, wyjścia do miasta, szkoła nie ponosi odpowiedzialności za
ich bezpieczeństwo.

24. Procedura w przypadku zaistnienia wypadku uczniowskiego
Nauczyciel, u którego podczas zajęć zdarzył się wypadek,
winien:
a)
b)
c)
d)
e)

udzielić pierwszej pomocy,
wezwać higienistkę szkolną,
w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe,
zabezpieczyć miejsce wypadku,
zgłosić wypadek dyrektorowi szkoły.

25. Dyrektor szkoły, lub inna wyznaczona przez niego w zastępstwie
osoba, powinien:
a) powiadomić o wypadku rodziców ucznia,
b) w sytuacji wypadku ciężkiego podjąć działania zgodne z aktualnym
prawem w sprawie wypadków uczniowskich.
c) powiadomić pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) społecznego inspektora pracy.
26.Gdy powiadomienie dyrektora szkoły nie jest możliwe osoba
wymieniona w ust.1 tego paragrafu, zobowiązana jest niezwłocznie
powiadomić rodziców ucznia, nie zwalnia to jednak z obowiązku
zawiadomienia dyrektora w możliwie jak najszybszym czasie.
27.Nauczyciele zobowiązani są do ścisłego przestrzegania wszystkich
ustanowionych przepisów prawa w zakresie BHP powierzonych ich
opiece uczniów.

ROZDZIAŁ XXII
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
1. Uczeń ma prawo do:
1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z
zasadami higieny pracy umysłowej.
2. Opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa,
ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź
psychicznej, do ochrony i poszanowania jego godności,
3. Ochrony przed wszelkimi formami przemocy psychicznej bądź
fizycznej.
4. Pogłębiania wiedzy i rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i
talentów poprzez udział w kołach zainteresowań
5. Zapoznania się z programem nauczania z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami,
6. Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
7. Organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie
właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością
rozwijania własnych zainteresowań,
8. Redagowania i wydawania gazety szkolnej,

9. Organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami
organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
10. Bieżącej, sprawiedliwej, jawnej i umotywowanej oceny oraz
ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, zgodnie z
zarządzeniem MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i
promowania i systemem oceniania, klasyfikowania i promowania w
szkole.
11.Oceny prac pisemnych do dwóch tygodni
12.Otrzymania do wglądu ocenionej pracy klasowej przez komisję
egzaminacyjną.
13.Uzyskania informacji o planowanym przez nauczyciela terminie
pracy klasowej lub sprawdzianie powtórzeniowym, z tygodniowym
wyprzedzeniem (uwaga: nie dotyczy to sprawdzianów i kartkówek z
bieżącego materiału, nie przekraczającego trzech lekcji lub do
tygodnia wstecz).
14.Tajemnicy swoich spraw powierzonych wychowawcy i nauczycielom
15.Odmowy pisania więcej niż trzech sprawdzianów powtórzeniowych
lub prac klasowych w tygodniu
16.Składania egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego, zgodnie ze
szkolnym systemem oceniania, klasyfikowania i promowania ucznia.
17.Wystąpienia z wnioskiem o indywidualny program lub tok nauki,
który umożliwiałby mu rozwijanie szczególnych uzdolnień, poprzez
dostosowanie zakresu i tempa uczenia się do jego indywidualnych
możliwości i potrzeb.
18.Ochrony i poszanowania godności.
19.Życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym
20.Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących
życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie
narusza tym dobra innych osób.
21.Przejawiania własnej inicjatywy w organizowaniu działalności
kulturalnej, rozrywkowej i sportowej za wiedzą władz szkolnych.
22.Uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce.
23.Reprezentowania szkoły w konkursach wiedzy i umiejętności oraz
zawodach sportowych.
24.Korzystania z poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego
i zawodowego.
25.Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków
dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, także podczas zajęć
pozalekcyjnych.
26.Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz
zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole.
27.Korzystania z pomocy socjalnej, jaką może zapewnić szkołą
28.Pełnego wypoczynku w czasie ferii i przerw świątecznych, na które
nie zadaje się pisemnych pracy domowych
2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w
statucie szkoły, a zwłaszcza dotyczących udziału w zajęciach

edukacyjnych, przygotowywanie się do nich oraz właściwego
zachowania w ich trakcie poprzez:
1. Systematyczne i aktywne uczestniczenie w zajęciach
lekcyjnych i w życiu szkoły, a w szczególności / nie spóźniać
się na lekcję/
2. Odnosić się z szacunkiem do wszystkich nauczycieli,
pracowników szkoły i wobec innych uczniów.
3. Nie opuszczać lekcji bez ważnej przyczyny
4. Usprawiedliwiać każdą nieobecność lub spóźnienie się na
lekcję. Nieobecność powinna być usprawiedliwiona przez
rodziców ustnie lub pisemnie w karcie ucznia w ciągu
tygodnia.
5. Czynnie uczestniczyć w lekcji
6. Przestrzegać ustalonych przez nauczyciela zasad i porządku w
czasie lekcji
7. Szanować godność osobistą nauczycieli i pracowników szkoły
8. Uzupełniać braki wynikające z absencji
9. Przygotowywać się systematycznie do każdej lekcji
10. Starannie wykonywać pracę domową
11.Starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy zgodnie z
wymaganiami nauczyciela
12. Uczestniczyć we wszystkich uroczystościach szkolnych i
akademiach
3. Przestrzegania zasad kultury współżycia w stosunku do
kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły, a w szczególności
każdy uczeń:
1. Szanuje godność osobistą, dobre imię i własność drugiego człowieka
( dotyczy to zarówno nauczyciela, pracowników szkoły oraz
uczniów)
2. Używa na co dzień : dzień dobry, do widzenia, cześć, dziękuję,
przepraszam
3. Przeciwstawia się przejawom brutalności i wulgarności,
lekceważeniu obowiązkom ucznia, dewastacji szkoły i otoczenia
4. Szanuje poglądy i przekonania innych
5. Naprawia wyrządzone przez siebie szkody
4.Odpowiedzialności za życie i higienę oraz rozwój:
1. Przestrzega zasad BHP na terenie szkoły i poza nią
2. Bezwzględnie przestrzega zasady ,, uczniów obowiązuje
bezwzględny zakaz palenia tytoniu, używania alkoholu i
innych środków odurzających na terenie szkoły i poza nią”
3. Używa w szkole wyłącznie obuwia zastępczego
4. Pozostawia okrycie zewnętrzne w szatni
5. Dba o własne zdrowie i innych, o czystość osobistą i
schludny wygląd zewnętrzny, nie maluje włosów, paznokci
itp.

6. Używa jednolitego, czystego stroju szkolnego
7. Powiadamia nauczyciela o zauważonych zagrożeniach życia
i zdrowia / wyrwane wyłączniki, wybite szyby itp. /
5. Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole. Uczeń w
szczególności:
1. Szanuje sprzęt i wyposażenie szkoły, nie niszczy go, lecz
wykorzystuje zgonie z przeznaczeniem
2. Dba o estetykę sal lekcyjnych, a tym samym o zieleń i
dekorację wystroju szkoły.
3. Zostawia swoje miejsce w klasie w należytym porządku
4. Nie zaśmieca szkoły i jej placów
5. Nie krzyczy, nie biega podczas przerw
6. Nie przeszkadza nauczycielowi, koleżankom i kolegom w
czasie lekcji
7. Nie kradnie cudzej własności
8. Nie wywołuje bójek, nie wyłudza pieniędzy od kolegów
9. Wykonuje polecenia nauczycieli i innych pracowników szkoł
6. Uczeń ponadto powinien:
1. Uczyć się tolerancji dla poglądów drugiego człowieka i
dla jego indywidualności.
2. Godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza
nią.
3. Znać hymn szkolny
4. Szanować symbole szkolne
5. Posiadać i szanować legitymację szkolną
7. Korzystanie z
elektronicznych.

telefonu

komórkowego

i

innych

urządzeń

1. W szkole obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia do szkoły i
korzystania:
- z telefonów komórkowych
- urządzeń elektronicznych takich jak odtwarzacze cyfrowe MP3, MP4,
discmeny, dyktafony itp.
2. Telefony komórkowe można przynosić do szkoły i korzystać z nich
tylko podczas wycieczek szkolnych. Uczniowie przynoszą wtedy telefony
komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną
odpowiedzialność.
3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie czy
kradzież sprzętu, poza zdeponowanym u dyrektora szkoły.
4. Nie wolno filmować i fotografować uczniów, nauczycieli innych
pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody.
5. Nie wolno nagrywać przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela

prowadzącego. Dotyczy to nagrań zarówno z telefonu, jak i z
dyktafonu czy odtwarzacza MP.
6. W przypadku naruszenia powyższych ustaleń nauczyciel ma
obowiązek odebrania telefonu lub innego sprzętu, a następnie
zdeponowania zabranego od ucznia urządzenia u dyrektora szkoły.
Zdeponowanie winno być w obecności ucznia, po uprzednim
wyłączeniu telefonu.
7. Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie
ucznia. Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o
konsekwencjach (w tym konsekwencjach prawnych wiązanych z
naruszeniem prywatności pracowników szkoły).
8. W przypadku kolejnego łamania zasad i nieprzestrzegania powyższych
ustaleń uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania o 1 stopień. Każde trzy
następne wykroczenia powodują obniżenie oceny, do nagannej
włącznie.
9. Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego
w szkole mogą być traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować
skierowaniem sprawy do sądu rodzinnego.
8. Procedury postępowania oraz sankcje wobec uczniów
agresywnych, w tym m.in. upomnienia, nagany, prace społeczne
- zasady stosowania oraz uprawnienia dyrektora
1.Procedury
postępowania
w
agresywnego ze strony uczniów

sytuacjach

zachowania

1)Zdecydowane i stanowcze, bez wdawania się w dyskusje, całkowite
przerwanie negatywnych zachowań sprawcy wobec ofiary.
2)Rozdzielenie stron, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa uczestników
i interweniującego.
3)Ustalenie granic: niedopuszczenie do przejawów agresji wobec siebie
jako osoby interweniującej,
4)Wezwanie wychowawcy lub pedagoga - ocena zagrożenia i podjęcie
decyzji o interwencji; powiadomienie dyrekcji, rodziców i/lub Policji.
5)Próba mediacji między stronami konfliktu - w sytuacji wyjątkowo
trudnej rolę mediatora przejmuje pedagog szkolny.
2.Postępowanie w sytuacji agresywnego zachowania pracownika
szkoły wobec ucznia
(wyzwiska,
szarpanie,
uderzenia,
zniszczenie lub za branie mienia ucznia - z wyjątkiem
przedmiotów niedozwolonych)
1)Na wniosek ucznia lub pracownika szkoły lub rodzica dyrekcja szkoły
przeprowadza niezwłocznie postępowanie wyjaśniające ze stronami
konfliktu.
2)W przypadku potwierdzenia się zarzutów - podjęcie przez dyrektora

szkoły
postępowania
dyscyplinarnego
powiadomienie odpowiednich organów.
3.Postępowanie
w
sytuacji
niedozwolonych na terenie szkoły

wobec

posiadania

pracownika

-

przedmiotów

1) Nakłonienie ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu - jeżeli
uczeń odmawia oddania przedmiotu zabronionego, należy go poinformować, że ma taki obowiązek. W przypadku dalszej odmowy
uczeń ponosi konsekwencje za złamanie regulaminu szkolnego, a
jeżeli użycie zabronionego przedmiotu może stanowić zagrożenie dla
życia lub zdrowia, konieczne jest natychmiastowe powiadomienie
dyrekcji szkoły który zawiadamia policję.
2) W każdym przypadku powiadomienie rodziców wychowawcy i
dyrekcji szkoły a także kuratora sądowego jeżeli uczeń jest pod jego
opieką
4.Postępowanie w przypadku zachowania uniemożliwiającego
prowadzenie lekcji (wulgarne zachowanie w stosunku do
rówieśników, nauczyciela, głośne rozmowy, spacery po sali,
brak reakcji na polecenia nauczyciela).
1)Upomnienie słowne.
2)Próba uspokojenia sytuacji w klasie.
3)Powiadomienie wychowawcy klasy (nagana wychowawcy).
4)W każdym przypadku powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów
oraz ewentualnie kuratora sądowego).
5)W przypadku braku reakcji na interwencję nauczyciela i wychowawcy
powiadomienie dyrekcji szkoły.
6)Konsekwencje zgodne ze statutem szkoły (nagana dyrekcji,
przeniesienie do innego oddziału, karne przeniesienie do innej szkoły).
7)Systematyczne spotkania z pedagogiem szkolnym.
5. Postępowanie w sytuacji naruszenia nietykalności osobistej
nauczyciela lub pracownika szkoły (obelżywe wyzwiska, groźby,
opluwanie, przyczepianie karteczek, rzucanie przedmiotami,
agresja fizyczna, zabranie
przedmiotu
należącego
do
nauczyciela lub pracownika szkoły)
1)Powiadomienie wychowawcy, dyrekcji, rodziców i ew. kuratora
sądowego.
2)W każdym przypadku powiadomienie policji i sądu rodzinnego.
6. Postępowanie w sytuacji
szkolnego cudzej własności

stwierdzenia

dewastacji

mienia

1)Interwencja świadka zdarzenia - powstrzymanie sprawców.

2)W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy/sprawcówrozmowa
z wszystkimi osobami mogącymi się znajdować w miejscu
zdarzenia i podjęcie czynności mających na celu ustalenie
sprawcy/sprawców.
3)Wezwanie rodziców.
4)W przypadku dużej szkody obligatoryjne wezwanie policji.
5)Wszczęcie procedur prawnych mających na celu wyciągnięcie
konsekwencji
materialnych
wobec
rodziców
sprawców
lub
odpracowanie szkody.
7. Postępowanie w sytuacji podejrzenia, że uczeń znajduje się
pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
1)Powiadomienie wychowawcy oddziału oraz dyrekcji, a także
pielęgniarki szkolnej.
2)Odizolowanie
ucznia
od
niepozostawianie go samego.

reszty

uczniów,

lecz

3)Wezwanie rodziców. W przypadku odmowy przyjazdu
rodziców
lub
braku możliwości skontaktowania się z rodzicami/prawnymi
opiekunami
zawiadomienie najbliżej jednostki policji.
4)Wezwanie lekarza, który podejmie decyzję o skierowaniu
ucznia
do
domu lub placówki służby zdrowia lub o przekazaniu ucznia
do dyspozycji policji - w porozumieniu z dyrekcją szkoły.
5)Przeprowadzenie, w późniejszym terminie, rozmów z
rodzicami
w obecności ucznia i pedagoga szkolnego - zobowiązanie
ucznia do zaniechania negatywnego zachowania i podjęcie
ewentualnych działań terapeutycznych.
8. Postępowanie
w
przypadku
znalezienia
przypominającej wyglądem narkotyk

substancji

1)Powiadomienie dyrekcji szkoły.
2)Zabezpieczenie substancji przez pracownika szkoły, z zachowaniem
środków ostrożności sanitarnej, przed dostępem innych osób do czasu
przyjazdu policji.
3)Próba ustalenia właściciela substancji.
4)Przekazanie substancji policji.

9. Postępowanie w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy
sobie substancje przypominające narkotyk
1. Nauczycie! w obecności
ma prawo zażądać, aby
pokazał zawartość torby
samodzielnie przeszukać
zastrzeżona dla policji.

innej osoby (wychowawcy, pedagoga, dyrekcji)
uczeń przekazał mu podejrzaną substancję,
itp. Nauczycielowi nie wolno (nie ma prawa
odzieży ani torby ucznia - jest to czynność

2.Powiadomienie dyrekcji szkoły.
3.Powiadomienie o zaistniałym fakcie rodziców/prawnych opiekunów
ucznia i wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa w szkole lub
miejscu przebywania ucznia.
4.W przypadku odmowy przekazania substancji lub pokazania zawartości
teczki i odzieży szkoła wzywa policję, która przeszukuje ucznia oraz
zabezpiecza substancję,
5.W przypadku oddania nauczycielowi przez ucznia podejrzanej substancji
szkoła przekazuje ją niezwłocznie policji,
2 przebiegu zdarzenia sporządza się notatkę służbową.
10.Postępowanie w przypadku stwierdzenia palenia tytoniu przez
ucznia
1. Zgłoszenie faktu wychowawcy oddziału.
2.Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem powiadamia o tym fakcie
rodziców/prawnych opiekunów ucznia oraz dyrekcję.
3.Rozmowa dyscyplinująca i profilaktyczna - powiadomienie ucznia
w obecności rodziców o konsekwencjach zdrowotnych i prawnych
palenia przez osoby niepełnoletnie.
4.Uczeń przygotowuje gazetkę szkolną na temat szkodliwości palenia
oraz może być zobowiązany do wykonania innej pracy społecznej na
rzecz środowiska.
Jeżeli sytuacja powtarza się bardzo często - obligatoryjne pismo w
sprawie demoralizacji skierowane do policji lub sądu rodzinnego.

11.Postępowanie w sytuacji wagarów ucznia
1)
W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia (kilka dni)
–
telefoniczne powiadomienie rodziców/prawnych opiekunów ucznia
o wagarach.
2)Wysłanie pisemnego upomnienia - zawiadomienia do rodziców/
/prawnych opiekunów o absencji ucznia (po dwóch tygodniach nie
obecności) i nie realizowaniu przez niego obowiązku szkolnego lub

obowiązku nauki.
3)W przypadku nie reagowania prawnych opiekunów/rodziców na
przedłużające się wagary - wizyta w domu ucznia pedagoga
szkolnego iwychowawcy, w asyście dzielnicowego.
4)W przypadku dalszego braku reakcji prawnych opiekunów/rodziców
ucznia - wszczęcie postępowania administracyjnego i administracyjna
egzekucja realizacji obowiązku szkolnego lub nauki, powiadomienie
sądu rodzinnego.
12.Procedury
powiadamiania
rodziców
lub
prawnych
opiekunów ucznia o trudnych sytuacjach wychowawczych
1)Wychowawca oddziału powiadamia telefonicznie, osobiście lub pisemnie
rodziców
lub
prawnych
opiekunów
o
trudnych
sytuacjach
wychowawczych, korzystając z danych osobowych zapisanych w dzienniku
lekcyjnym.
2)Wychowawca sporządza notatkę służbową z powiadomienia rodziców
w dzienniku lekcyjnym oddziału w rubryce „Kontakty wychowawcy
z rodzicami".
3)W
przypadku
nieobecności
wychowawcy
należy
zachować
obowiązującą w szkole drogę służbową (wychowawca, pedagog,
dyrekcja
4)O obowiązujących procedurach w sytuacjach zagrożenia szkoła informuje rodziców na spotkaniach z rodzicami. Rodzice dokumentują fakt
zapoznania się z procedurami poprzez złożenie oświadczeń i podpisów
w dokumentacji szkoły. Powyższe procedury są dostępne w pokoju
nauczycielskim oraz publikowane w serwisie internetowym szkoły.
13.Sankcje:
-nagana wychowawcy klasy,
-nagana dyrektora szkoły (jeżeli sytuacja się powtarza),
-nagana dyrektora szkoły i obniżenie oceny z zachowania (jeżeli
sytuacja się powtarza),
-poinformowanie
ustanowiony )

policji

(

dzielnicowego,

kuratora

jeśli

został

-poinformowanie Sądu dla Nieletnich
-prace społeczne ( po godzinach lekcyjnych pod opieką pracownika
szkoły, po uzgodnieniu z rodzicem )
-przeniesienie do innego oddziału,
-karne przeniesienie do innej szkoły.

§19

Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami

§20
1. Wszystkie uroczystości szkolne przeprowadza się zgodnie z
własnym ceremoniałem.
2. Gimnazjum może posiadać własny sztandar, godło oraz własne
logo.

§21

1. Gimnazjum Gminne inne nie jest jednostką samodzielnie
bilansującą.
2. Obsługa finansowo - księgowa szkoły prowadzona jest w ramach
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Siemiatyczach, ul. Kościuszki
35
3. Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest plan finansowy,
corocznie zatwierdzany przez Urząd Gminy.
4. Za prawidłową realizację planu finansowego odpowiedzialny jest
dyrektor szkoły.
5. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z
odrębnymi przepisami.
6. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia
nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących
nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego
porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły a zakładem
kształcenia lub szkołą wyższą.

§22
Zmiana zapisów Statutu następuje w formie pisemnej

§23
Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia tj.16 lutego 2005 roku, oraz
ze zmianami od 19 czerwca 2007 roku.

