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STATUT GIMNAZJUM NR 3 
W GDYNI 

TEKST JEDNOLITY WDROŻONY UCHWAŁĄ RADY PEDAGOGICZNEJ Z DNIA 28.08.2015 

(STAN PRAWNY NA DZIEŃ 1 WRZEŚNIA 2015 R.) 

 
 
Na podstawie  ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz.2572, nr 
273, poz.2703, nr 281, poz.2781,z 2005 r. nr 17, poz.141) i załącznika nr 3 do rozporządzenia MENiS z dnia 21 
maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001 r. 
nr 61, poz. 624, z 2002 r. nr 10, poz. 96,     z 2005 r. nr 10,  poz.75). 
 
 

SPIS TREŚCI 
 

Rozdział 1 Postanowienia ogólne 
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Rozdział 5 Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 
 
 
 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne. 

§ 1. 

1) Nazwa szkoły - Gimnazjum Nr 3 w Gdyni. 

2) Siedziba szkoły – 81-068 Gdynia, ul Gospodarska 1. 

3) Organ prowadzący – Gmina Gdynia. 

4) Organ nadzorujący – Kuratorium Oświaty w Gdańsku. 

5) Szkoła posiada status szkoły rejonowej. 

6) Szkoła używa następujących pieczęci : 

                       a) urzędowej okrągłej dużej, 

                       b) urzędowej okrągłej małej, 

                       c) stempla prostokątnego z nazwą, adresem, Regonem i NiP-em Szkoły, 

7)  Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. 

8)   Od 1 września 2011r Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni dokumentacja szkolna wyników 

nauczania prowadzona jest w formie dziennika elektronicznego. Obowiązującym jest System 

Kontroli Frekwencji Postępów w Nauce zgodnie z rozporządzeniem MEN o prowadzeniu 
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dokumentacji szkolnej. Dziennik obowiązuje w oparciu o Regulamin Funkcjonowania Dziennika 

Elektronicznego w Gimnazjum Nr 3 w Gdyni. 

       Od 1 września 2012 r. decyzją Prezydenta Miasta Gdyni wprowadzono dziennik elektroniczny  

„Comarch”. 

       Od 1 września 2014 r. dziennik elektroniczny „Comarch” jest dostępny dla uczniów oraz rodziców.   

9)  Budynek szkolny objęty jest monitoringiem w celach informacyjnych. 

 

§ 2. 

1) Ilekroć w statucie jest mowa o Szkole, należy przez to rozumieć Gimnazjum nr 3 w Gdyni. 

2) Szkoła jest programową i organizacyjną podstawą systemu oświatowego w Rzeczypospolitej   

Polskiej do realizacji konstytucyjnego prawa do kształcenia, wychowania i opieki. 

3) Szkoła kieruje się zasadami zawartymi w konstytucji Rzeczypospolitej Polski, wskazaniami 

zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Międzynarodowej Konwencji Praw 

Dziecka. 

4) Szkoła dąży do zapewnienia wszystkim uczniom elementarnego wykształcenia i wychowania 

zgodnie z   uniwersalnymi  zasadami etyki. 

5) Szkoła jest instytucją świecką, respektującą chrześcijański system wartości. 

6) Nauka w szkole jest obowiązkowa i bezpłatna. 

7) Szkoła prowadzi pracę wychowawczą i opiekuńczą określoną w Programie Wychowawczym 

Szkoły i Programie Profilaktyki. 

8) Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

a. obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

b. dodatkowe zajęcia edukacyjne 

c. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych 

d. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

e. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

 

§ 3. 

1. Szkoła wydaje: świadectwa ukończenia klasy pierwszej i drugiej gimnazjum, ukończenia 

gimnazjum oraz ich duplikaty, a także inne druki szkolne oraz dokumenty określone 

odrębnymi przepisami. 

2. Naukę w gimnazjum kończy się zewnętrznym egzaminem w zakresie przedmiotów      
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humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych i języka obcego. 

Rozdział 2.  

Cele i zadania szkoły. 

 

§ 4. 

1. Szkoła realizuje cele i  określone wyżej wymienionymi programami zadania, w szczególności 

zaś: 

a. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kontynuowania dalszego 

kształcenia, 

b. dba o wszechstronny rozwój umysłowy, moralny, kulturalny i fizyczny, 

c. przygotowuje do aktywnego zdobywania i posługiwania się wiedzą, 

d. wyposaża w zasób wiedzy i umiejętności potrzebnych do odpowiedniego   funkcjonowania 

uczniów w życiu społecznym, do prawidłowego kształtowania stosunków międzyludzkich, do 

świadomego i odpowiedzialnego spełniania zadań w życiu rodzinnym, społecznym  

i kulturalnym, 

e. uczy poszanowania tradycji i kultury narodowej, respektu dla autorytetu i dobrego imienia 

państwa polskiego, wychowuje uczniów w duchu patriotycznym, 

f. kształtuje i utrwala zdrowotne wzorce zachowań, 

g. kształtuje właściwą postawę wobec problemów ekologicznych, 

h. przygotowuje do korzystania z zasobów informacyjnych współczesnej techniki. 

2.  Do podstawowych zadań szkoły należy: 

a. dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, 

b. umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym kontynuowania nauki tokiem indywidualnym 

oraz ukończenia szkoły w krótszym czasie, 

c. zapewnienie możliwości pobierania nauki uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym 

społecznie oraz zagrożonym niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi 

potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, 

d. zapewnienie uczniom, u których stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub 

specyficzne    trudności  w  uczeniu  się ,  szerokiego systemu pomocy pedagogicznej                

 i psychologicznej poprzez zorganizowanie zespołów dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć 

rewalidacyjnych oraz organizowanie właściwej formy pomocy pedagogiczno-psychologicznej 



4 

 

dla uczniów o specyficznych problemach edukacyjnych, 

e. organizowanie wewnętrznego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku 

kształcenia, 

f. umożliwienie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości  narodowej, językowej  i religijnej, 

g. uznając prawo rodziców do religijnego wychowania, szkoła organizuje naukę religii na 

życzenie rodziców, 

h. w pracy dydaktyczno-wychowawczej zapewnienie podtrzymania kultury i tradycji regionalnej, 

i. kształtowanie uniwersalnych wartości wychowania  patriotycznego i obywatelskiego poprzez 

zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne, obchody świąt państwowych, konkursy, wycieczki  

§ 5. 

     Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami  podczas zajęć obowiązkowych,   dodatkowych  i 

pozalekcyjnych. 

§ 6. 

Zasady organizacyjno-porządkowe – pełnienie dyżurów nauczycielskich określa odrębny, szkolny 

regulamin dyżurów. 

Rozdział 3.  

Organy szkoły 

§ 7. 

Organami szkoły są: 

a) Dyrektor Szkoły, 

b) Rada Pedagogiczna, 

c) Rada Szkoły, 

d) Rada Rodziców, 

e) Samorząd Uczniowski. 

§ 8. 

Dyrektor Szkoły  pełni zadania wynikające z art. 39 ust. 1,2,3,4,7 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o 

systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 

1. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole  nauczycieli, 

pracowników administracji i obsługi. 

2. Działa zgodnie z przepisami prawa oświatowego, a w szczególności: 

a) organizuje pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i ekonomiczno-finansową szkoły, 

b) kieruje bieżącą działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz, 



5 

 

c) sprawuje nadzór pedagogiczny i na bieżąco ocenia pracę nauczycieli, 

d) kieruje pracą Rady Pedagogicznej jako przewodniczący i realizuje jej uchwały, 

e) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza optymalne warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

f) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę 

Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, nadzoruje 

administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły, 

g) w uzasadnionych przypadkach wnioskuje, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, do 

Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, 

h) decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

i) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

j) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, 

nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, 

k) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych, 

l) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk 

pedagogicznych, 

m) powołuje zastępcę Dyrektora Szkoły i inne osoby na kierownicze stanowiska zgodnie z 

odrębnymi przepisami, 

n) współpracuje w wykonywaniu swoich zadań z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem 

Uczniowskim, 

o) wyraża zgodę po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej na działalność w szkole stowarzyszeń         

i organizacji, których celem statutowym jest prowadzenie, rozszerzanie i wzbogacanie pracy 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, 

p) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

ucznia.  

§ 9. 

Rada Pedagogiczna  jest kolegialnym organem szkoły działającym na podstawie art. 40 ust. 

1,3,4,5,6,7 oraz art.43 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty( Dz. U. z 2004 r. nr 256, 

poz.2572, z późn. zm.). 

       Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań 

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 
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1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach 

Rady Pedagogicznej mogą brać udział za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej z głosem 

doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego. 

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

3. Zebrania plenarne Rady są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie 

w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu 

rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na 

wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu 

prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny 

za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z 

regulaminem Rady Pedagogicznej. 

5. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski 

wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły 

zgodnie z Rozporządzeniem MEN o Nadzorze Pedagogicznym z dnia 10 maja 2013r. 

6. Przewodniczący Rady Pedagogicznej zobowiązany jest: 

a) przygotować organizacyjnie zebranie Rady, 

b) zapoznawać Radę Pedagogiczną z rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, organu 

prowadzącego szkołę i przepisami prawa oświatowego. 

§ 10. 

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa art.41 ust. 1,2 oraz art.42 ust.1,2 ustawy z dnia 07 

września 1991 r. O systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz.2572, z późn. zm.). 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

a) zatwierdzanie po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców szkolnego zestawu programów 

edukacyjnych i wychowawczych oraz Statutu Szkoły, 

b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowanie uczniów, 

c) podejmowanie, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, uchwał w sprawie innowacji                      

i eksperymentów pedagogicznych w szkole, 

d) zatwierdzanie do realizacji wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli, 

e) podejmowanie uchwał w sprawie wnioskowania o przeniesienie ucznia do innej szkoły, 

f) zatwierdzanie planu mierzenia jakości szkoły (planu nadzoru pedagogicznego sprawowanego 

przez Dyrektora Szkoły),  
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g) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

h) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad 

szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły. 

2. Rada Pedagogiczna opiniuje: 

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

b) projekt planu finansowego szkoły, 

c) powierzenie funkcji Wicedyrektora Szkoły i innych funkcji kierowniczych, 

d) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

e) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych       

i opiekuńczych. 

3. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami 

prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 

szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny,                  

w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, uchyla uchwałę w razie stwierdzenia niezgodności 

z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

4. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły oraz posiada prawo do wnioskowania 

zmian. 

5.  Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole. W takim przypadku organ uprawniony do 

odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku 

Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 

6. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej 1/2 jej członków. 

7. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów zgodnie 

z Regulaminem Rady Pedagogicznej. 

8. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na 

posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców,    

a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 

§ 11. 
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Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów utworzoną i działającą na podstawie art.53 

i art. 54 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz.2572,  

z późn. zm.). 

Rada Rodziców stanowi w szkole reprezentację rodziców wszystkich uczniów. 

1. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych  

w tajnych wyborach przez rodziców uczniów danego oddziału. 

2. W wyborach, o których mowa w ust.1, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory 

przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 

a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady 

b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad 

oddziałowych 

4. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we 

wszystkich sprawach szkoły. 

5. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

• programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania                       

o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez 

nauczycieli, 

• 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; 

b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia  

lub wychowania szkoły, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. 

c) opiniowanie projektu finansowego szkoły składanego przez Dyrektora Szkoły. 

6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusz  

z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady 

Rodziców określa jej regulamin. 

7. Rada Rodziców samodzielnie ustala preliminarz wydatków, opiniuje wewnątrzszkolny 

system doskonalenia nauczycieli, projekty innowacji i eksperymentów szkolnych. 
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§ 12. 

Samorząd Uczniowski jest organem tworzonym przez wszystkich uczniów szkoły i funkcjonuje na 

podstawie art.55 ust. 1,2,3,4 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. 

nr 256, poz.2572, z późn. zm.). 

Samorząd Uczniowski jest powszechną organizacją szkolną, którą tworzą uczniowie szkoły. 

Samorząd Uczniowski jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów. 

1. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół 

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

3. Samorząd przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, 

takich jak: 

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, 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 organizowania, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, działalności kulturalnej, 

oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi szkoły, 

e) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 13. 

1. Każdy z organów szkoły ma prawo swobodnego działania i podejmowania decyzji w 

granicach swoich kompetencji zawartych w Statucie Szkoły. 

2. Spory pomiędzy takimi organami szkoły, jak Rada Pedagogiczna, Rada Szkoły, Rada 

Rodziców, Samorząd Uczniowski rozstrzyga   Dyrektor Szkoły. 

3. Sytuacje konfliktowe powstałe pomiędzy Dyrektorem Szkoły, a pozostałymi organami szkoły    

rozstrzyga bezpośrednio organ prowadzący szkołę lub organ nadzorujący szkołę wg 

kompetencji. 

4. Treść sporu formułowana jest na piśmie i składana na ręce Dyrektora Szkoły. Dyrektor 
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zobowiązany jest w ciągu 14 dni rozpatrzyć przedmiot sporu i podjąć decyzje. W przypadku  

niezadowalającej decyzji dla któregokolwiek z podmiotów sporu może on złożyć odwołanie 

do organu prowadzącego szkołę. 

5. Wymiana informacji pomiędzy organami szkoły następuje poprzez szkołę wszystkimi 

możliwymi kanałami informacyjnymi, jak np. dziennik elektroniczny, korespondencja, tablice 

informacyjne itp. 

6. Dyrektor Szkoły jest zobowiązany do zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy 

wszystkimi organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach. 

 

§ 14 

1. W szkole tworzy się stanowisko Wicedyrektora. Jedno stanowisko Wicedyrektora przypada 

na nie mniej niż 12 oddziałów, chyba że Organ Prowadzący postanowi inaczej 

2. Powierzenia i odwołania z funkcji Wicedyrektora dokonuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu 

opinii organu prowadzącego szkołę i Rady Pedagogicznej. 

3. Wicedyrektor zgodnie z przyjętym zakresem obowiązków wykonuje zadania związane                   

z organizacją i planowaniem pracy szkoły oraz pełnieniem jej zadań statutowych. 

4. Wicedyrektor zastępuje Dyrektora w czasie jego nieobecności. 

5. Wicedyrektor organizuje i kieruje pracą wewnątrzszkolnego zespołu wychowawczego. 

 

§ 15 

1. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za opiekę i wychowanie dziecka. Szkoła dopełnia działania 

domu. 

2. Rodzice dziecka są zobowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia 

szkolne oraz do zapewnienia   dziecku warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć. 

3. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci poprzez: 

a) konsultowanie z rodzicami zadań i zamierzeń edukacyjnych oraz wychowawczych klasy 

i szkoły, 

b) informowanie o Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania osiągnięć edukacyjnych oraz 

zachowania uczniów, 

c) wymianę rzetelnej informacji o zachowaniu, postępach i występujących trudnościach w nauce  

i zachowaniu, również za pomocą Dziennika Elektronicznego Comarch. 

d) zasięganie opinii o pracy szkoły w celu systematycznego doskonalenia organizacji placówki, 
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e) rodzice mają obowiązek usprawiedliwiania nieobecności dzieci w formie pisemnej lub 

elektronicznej   w terminie 1 tygodnia od momentu przyjścia dziecka do szkoły. 

4. Podstawowe formy współdziałania rodziców i nauczycieli to: 

a) indywidualne kontakty nauczycieli z rodzicami, 

b) zebrania i wywiadówki (według harmonogramu na dany rok), 

c) doraźne wezwania rodziców do szkoły, 

d) wizyty domowe wychowawcy, w których może uczestniczyć pedagog szkolny, a w miarę 

potrzeby również przedstawiciele Rady Rodziców; 

e) współpraca  przy organizowaniu wycieczek, uroczystości klasowych i szkolnych, konkursów, 

wystroju sal lekcyjnych; 

Rozdział 4.  

Organizacja pracy szkoły. 

§ 16 

1. W szkołach, z zastrzeżeniem ust. 2-4, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się              

w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy 

dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 

rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września. 

2. Dyrektor Szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły lub placówki,  

a w przypadku szkół lub placówek, w których Rada nie została powołana, Rady 

Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki 

lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może w danym roku szkolnym 

ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w wymiarze dla 

gimnazjów – do 8 dni. 

3. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1, 

mogą być ustalone: 

a. w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się egzamin przeprowadzany                   

w ostatnim roku nauki w gimnazjum, 

b. w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone                 

w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków 

wyznaniowych, 
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c. w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub 

potrzebami społeczności lokalnej. 

4. Dyrektor Szkoły lub placówki w terminie do dnia 30 września  informuje nauczycieli, uczniów 

oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym 

dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno–wychowawczych, o których  mowa   

w ust. 2. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 2, Dyrektor Szkoły lub 

placówki, po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły lub placówki, a w przypadku szkoły lub 

placówki, w której Rada nie została powołana, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców  i 

Samorządu Uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe 

dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć 

przypadających w te dni w wyznaczone soboty.  

§ 17 

1)  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora do 30.04. każdego roku na podstawie planu 

finansowego szkoły. 

2)  Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych 

określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego 

arkusza organizacyjnego. 

§ 18 

1)  Przewiduje się utworzenie stanowisk wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych                      

w szkole. 

2) Osoby, którym powierzono te stanowiska wykonują zadania zgodnie z ustalonym przez Dyrektora 

Szkoły podziałem kompetencji, wynikających z przepisów dotyczących nadzoru pedagogicznego. 

3)  Za zgodą organu prowadzącego szkołę można na wniosek Dyrektora Szkoły, w ramach 

posiadanych środków finansowych, tworzyć inne stanowiska kierownicze, np. kierownik ds. 

Gospodarczych. 

 

§ 19 

1)  Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów. 
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2) Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu 

dalej  wychowawcą. 

3) Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności dąży się, by wychowawca 

prowadził swój oddział przez cały tok nauczania. 

4)  Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić przeciętnie 25 uczniów. 

5)  Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów byłaby niższa niż 18. 

6) Liczba uczniów w oddziale integracyjnym wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów 

niepełnosprawnych. Organ prowadzący może wyrazić zgodę na utworzenie oddziału integracyjnego 

przy mniejszej ilości dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 

7) Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie 

klasowo-lekcyjnym. 

8)  Godzina zajęć dydaktycznych trwa 45 minut, zajęć pozalekcyjnych o charakterze opiekuńczym 60 

minut. 

9)  Czas trwania przerw międzylekcyjnych powinien być zgodny z zasadami higieny pracy. 

10) Niektóre zajęcia obowiązkowe, reedukacyjne, koła zainteresowań i inne zajęcia  dodatkowe są 

prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych,  

międzyklasowych, a także podczas wycieczek. 

11)  Zajęcia pozalekcyjne są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków 

finansowych. 

12) Co roku w projekcie organizacyjnym szkoły dokonuje się podziału oddziałów na grupy, na 

zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem 

wysokości środków finansowych posiadanych przez  szkołę oraz zasad wynikających z przepisów w 

sprawie ramowych planów nauczania. 

 

§ 20 

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych 

na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem 

Szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 

 

§ 21 

Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość   korzystania z: 

a)  biblioteki wraz z Multimedialnym Centrum Informacyjnym, 
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b)  pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, 

c)  gabinetu pomocy przedmedycznej, 

d)  pomieszczeń administracyjno – gospodarczych, 

e)  zespołu urządzeń sportowo – rekreacyjnych, w skład którego wchodzą: sala gimnastyczna, 

pływalnia, boisko. 

§ 22 

1. Zasoby biblioteki pozwalają na realizację jej zadań statutowych: 

a) biblioteka gromadzi zbiory zapewniające zaspokojenie potrzeb czytelniczych użytkowników, 

b) kompetencje nauczycieli bibliotekarzy pozwalają na właściwe realizowanie jej zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

c) lokal biblioteczny i jego wyposażenie umożliwiają funkcjonowanie biblioteki zgodnie ze 

statutem. 

2. Integralną częścią czytelni jest Multimedialne Centrum Informacyjne, służące uczniom                      

i nauczycielom jako źródło wiedzy i informacji. 

3.  Godziny pracy biblioteki i czytelni umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych               

i pozalekcyjnych. 

4.  Biblioteka szkolna udostępnia  zbiory uczniom, nauczycielom, pozostałym pracownikom szkoły 

oraz rodzicom. 

5.  Biblioteka wspiera wszechstronny rozwój intelektualny każdego ucznia: 

a) stwarza warunki do samokształcenia, 

b) zapewnia warunki rozwoju uzdolnień i zainteresowań. 

6.  Biblioteka wspomaga program wychowawczy i profilaktyczny szkoły. 

7.  Funkcjonowanie biblioteki zapewnia poczucie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego uczniów 

poprzez działania biblioterapeutyczne, dostęp do zbiorów uczniom niepełnosprawnym, 

przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp. 

8. Biblioteka wspiera realizację szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego poprzez 

stosowanie różnorodnych form pomocy wychowawczej, promowanie pożądanych postaw, 

współpracę z wychowawcami i pedagogiem szkolnym. 

9. Biblioteka jest otwarta na kontakty ze środowiskiem. 

a. współpracuje z Radą Pedagogiczną oraz rodzicami przy organizowaniu imprez , rocznic, 

obchodów, itp., 

b. współpracuje z instytucjami kulturalnymi, 
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c. działania biblioteki są promowane na forum szkoły i środowiska. 

§ 23 

1) Nauczyciel bibliotekarz jest odpowiedzialny za stan i wykorzystanie księgozbioru biblioteki 

gromadzonego drogą systematycznych zakupów, prenumeraty, przydziałów i darów. 

2) Rejestruje i opracowuje pod względem formalnym i rzeczowym oraz przygotowuje technicznie 

zbiory do udostępnienia. 

3)  Dokonuje okresowych selekcji księgozbioru i sporządza odpowiednie protokoły. 

4) Sporządza plan pracy biblioteki oraz okresowe sprawozdanie z działalności biblioteki                      

i przedstawia je na zebraniach plenarnych Rady Pedagogicznej. 

5) Prowadzi dokumentację biblioteczną: dziennik pracy biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry 

ubytków, karty akcesyjne czasopism oraz dzienną, miesięczną, semestralną i roczną statystykę 

wypożyczeń. 

6)  Tworzy aktyw biblioteczny współpracujący z biblioteką. 

7) Dokonuje zakupów książek na nagrody dla uczniów z okazji uczestnictwa w olimpiadach 

przedmiotowych, konkursach i osiągnięć w nauce. 

8) Prowadzi i uzupełnia wideotekę szkolną oraz obsługuje uczniów korzystających  z  komputerów         

i Internetu. 

9)  Wykonuje inne prace zlecone przez Dyrektora Szkoły. 

10) Dyrektor zarządza skontrum biblioteki oraz protokolarne przekazanie zbiorów przy zmianie 

pracownika. 

11) Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją 

roku szkolnego. 

12) Jeżeli w bibliotece będzie przeprowadzane skontrum, okres udostępniania zostaje odpowiednio 

skrócony. 

 

§ 24 

Szkoła w miarę swoich możliwości może zapewniać uczniom opiekę medyczną poprzez działalność    

w szkole pielęgniarki. 

 

§ 25 

Stołówka szkolna. 
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1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia w higienicznych warunkach jednego ciepłego 

posiłku w stołówce szkolnej. 

2. W oparciu o środki finansowe z budżetu gminy skierowane do MOPS, szkoła organizuje 

wydawanie darmowych posiłków dla uczniów, na podstawie informacji otrzymanych od DOPSy 

3. Dla uczniów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej może być przyznana 

pomoc socjalna w formie bezpłatnych posiłków (obiadów) wydawanych  w stołówce szkolnej. 

4. Opłata wnoszona przez ucznia za posiłki w stołówce szkoły może być równa wysokości kosztów 

surowca przeznaczonego na wyżywienie, ustalonych przez Dyrektora Szkoły. 

5. Opłatę za obiady dokonuje się w sekretariacie szkoły poprzez kasę fiskalną za miesiąc  z góry. 

6. Kwalifikacji uczniów na dożywianie bezpłatne dokonuje zespół do spraw pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej powoływany przez Dyrektora Szkoły, w przypadku dysponowania 

przez szkołę odpowiednimi środkami. 

§ 26 

1) W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługi. 

2) Zgodnie z Rozporządzeniem nr 16466/10/V Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 września  2010 r.  

w szkole organizowana jest i funkcjonuje kontrola zarządcza. 

3) Zatrudnienie nauczycieli i innych pracowników odbywa się w oparciu o Kartę Nauczyciela, Kodeks 

Pracy i Ponadzakładowy Układ Zbiorowy. 

4) W klasach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczyciela wspomagającego, a w razie 

potrzeby specjalistę z określonego typu niepełnosprawności. 

5)  O obowiązkach nauczycieli stanowi art.4  ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572, z póź. zm). 

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny  za 

jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

 Do zadań nauczycieli należy w szczególności: 

a. dbanie o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, 

b. dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, 

c. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, 

d. wspieranie rozwoju psychologicznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań, 

e. obiektywizm i bezstronność w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich             

uczniów, 

f. udzielenie uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 
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g. przestrzeganie dyscypliny pracy oraz zarządzeń i wytycznych bezpośrednich przełożonych, 

h. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej. 

6) Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć 

zespoły przedmiotowe. 

7) Pracą zespołu przedmiotowego kieruje, powołany przez Dyrektora, przewodniczący zespołu. 

8)   Do podstawowych zadań zespołu przedmiotowego należy: 

a. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji  programów 

nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie 

decyzji w sprawie wyboru programów nauczania, 

b. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz  sposobów badania 

wyników nauczania, 

c. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa   

metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

d. współdziałanie w organizowaniu pracowni gabinetów przedmiotowych, a także                       

w uzupełnianiu ich wyposażenia, 

e. wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych                  

i eksperymentalnych programów nauczania. 

9) Do podstawowych zadań pracowników ekonomicznych, administracji i obsługi w zależności od 

zajmowanego stanowiska i zakresu obowiązków  należy   w   szczególności: 

a)  prowadzenie obsługi finansowo - księgowej, 

b)  administrowanie obiektami szkolnymi i terenami przyszkolnymi, 

c)  utrzymywanie bezpiecznych warunków nauki i pracy, 

d)  utrzymywanie odpowiedniego ładu organizacyjnego, 

e)  dozór nad budynkiem szkolnym i jego otoczeniem, 

f)  utrzymywanie należytych warunków sanitarnych, higienicznych, estetycznych. 

 

§ 27 

1) Szczególne zadania posiada wychowawca klasy, jest to sprawowanie opieki  wychowawczej nad 

uczniami, w szczególności: 

a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się  

oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, podejmowanie działań 
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umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami        a innymi 

członkami społeczności szkolnej. 

2)  Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 1 : 

a)  otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

b)  planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

• różne formy życia zespołowego, rozwijające osobowość ucznia i interesujące zespół 

uczniowski, 

• ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 

• współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich 

działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest 

indywidualna opieka, 

• utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

� poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, 

� współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach 

wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich 

działaniach, 

� włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły, 

c) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną 

pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów; 

organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy  w sprawie zasad 

udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

d)  uczestniczy w pracach zespołu wychowawczego, 

e)  utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów poprzez: 

• organizowanie zebrań rodzicielskich 

• prowadzenie konsultacji dla rodziców, 

• wezwania z wykorzystaniem dziennika elektronicznego Comarch,  pisemne, telefoniczne   

w razie długiej nieobecności dziecka w szkole, a także nagannego  zachowania, 

e)  monitoruje postępy wychowanków w nauce oraz dba o  systematyczne uczęszczanie na zajęcia, 

f)   zapoznaje rodziców na początku roku szkolnego z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, 

g) powiadamia rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych  

 i nieklasyfikowaniu oraz nagannej ocenie z zachowania  na półrocze  do 20 grudnia, a  o wszystkich 
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ocenach przewidywanych na koniec roku szkolnego na 15 dni przed  radą klasyfikacyjną. 

h)  prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej, 

3)  Wychowawca klasy realizuje swoje zadania poprzez odpowiednie do wieku uczniów  formy pracy 

określone w programie wychowawczym. 

4)  Wychowawca klasy, a także inni nauczyciele zobowiązani są w ciągu roku szkolnego do kontaktu 

z rodzicami uczniów: 

a)  formę kontaktów ustala wychowawca /nauczyciel/ w zależności od potrzeb, 

b)  minimalna ilość kontaktów z rodzicami nie może być mniejsza niż 1 raz na kwartał, 

5)  Wychowawca, w szczególności początkujący, ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy 

merytorycznej, metodycznej, która dotyczy przede wszystkim: 

a) przydzielenia nauczyciela konsultanta, 

b) wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, 

c) doskonalenia zawodowego organizowanego przez placówki prowadzące kształcenie nauczycieli, 

6) Rodzice uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo do 

współtworzenia i aprobowania programów edukacyjnych i rewalidacyjnych swoich dzieci. 

7) Rodzice, opiekunowie dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są  

zobowiązani do: 

a)  zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

b)  zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć szkolnych, 

c)  zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny w trybie nauczania indywidualnego bądź 

poza szkołą  odpowiednich warunków nauki w domu, 

d)  regularnego uczęszczania na zebrania rodzicielskie, 

e) stałego kontaktu z wychowawcą klasy bądź pedagogiem lub psychologiem szkolnym w razie 

nagannego zachowania dziecka w szkole lub nierealizowania obowiązku szkolnego, 

mają prawo do: 

a)  wglądu w prace pisemne, sprawdziany, prace klasowe swoich dzieci, 

b)  czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, 

c)  współtworzenia i aprobowania planu wychowawczego szkoły, 

8) W przypadkach szczególnych rodzice mogą wystąpić do Dyrektora Szkoły z pisemnym wnioskiem  

o zmianę wychowawcy klasowego. 

9) Dyrektor w ciągu 1 miesiąca po zasięgnięciu  opinii Rady Pedagogicznej podejmuje decyzję 

dotyczącą zmiany wychowawcy klasowego. 
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§28 

Pedagog szkolny i psycholog. 

Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności: 

1. Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów we współpracy z wychowawcami klas. 

2. Udzielanie uczniom wszechstronnej pomocy w trudnościach szkolnych, rodzinnych, osobistych. 

3. Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu uczniów. 

4. Organizowanie różnych form terapii dla uczniów z objawami niedostosowania społecznego. 

5. Udzielanie pomocy rodzicom w trudnościach wychowawczych. 

6. Zapoznawanie nauczycieli z opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz dbałość 

o realizowanie jej zaleceń. 

7. Organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów zaniedbanych opiekuńczo. 

8. Pomoc rodzicom znajdującym się w trudnej sytuacji w uzyskaniu pomocy od placówek opieki 

społecznej i właściwych organizacji pozarządowych. 

9. Udzielanie uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia. 

10. Przygotowywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w szkole. 

11. Systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności. 

Do zadań psychologa należy w szczególności: 

1.     Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie 

potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia. 

2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenie 

odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, 

mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców  i nauczycieli. 

3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli. 

4. Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia. 

5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz 

inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym 

uczniów. 

6. Wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów 

problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i 

programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach. 

§ 29 
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1. Uczniowie szkoły podlegają obowiązkowi szkolnemu. 

2. Dyrektor sprawuje kontrolę nad realizacją obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące     

w  rejonie szkoły. 

3. Niespełnianie obowiązku szkolnego (podstawa prawna  art. 20 ust.  o zmianie ustawy o  

systemie oświaty) podlega ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( art.120 

§2 ustawy egzekucyjnej) 

4. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie od 13-tego roku życia do 18-tego roku życia, przy czym 

uczniowie niepełnosprawni oraz niedostosowani społecznie lub zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym mogą uczęszczać do szkoły do 21 roku życia. 

5. Cykl nauki trwa 3 lata, przy czym dla uczniów niepełnosprawnych można wydłużyć okres 

nauki na każdym etapie edukacyjnym ze wszystkich lub niektórych przedmiotów. 

6. Uczeń w szkole jest oceniany w zakresie zachowania i postępów w nauce zgodnie    

z zasadami i zakresem zawartym w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania. WZO określa  

również system nagród i kar.   

7. Funkcjonowanie ucznia w szkole określają zasady współżycia społecznego określane          

  w programie wychowawczym szkoły.  

8. Uczniów z obwodu szkoły przyjmuje się do szkoły na podstawie pisemnego zgłoszenia,               

w formie formularza. 

9. Rodzice lub prawni opiekunowie dokonują w ustalonym terminie zgłoszenia ucznia do 

szkoły. 

10. Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są do szkoły z urzędu, bez 

postępowania rekrutacyjnego. 

11. Postępowanie rekrutacyjne kandydatów spoza obwodu szkoły jest prowadzone na wniosek 

rodzica kandydata.  

12. Wniosek o przyjęcie do gimnazjum składa się do dyrektora szkoły.  

13. Wniosek zawiera:  

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru 

PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;  

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata,  

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,  

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, 
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5) wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej 

preferowanych. 

14. Wniosek o przyjęcie do szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych szkół. 

We wniosku, o którym mowa w ust. 19, określa się kolejność wybranych publicznych szkół  

w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.  

15. W postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjum kandydaci zamieszkali poza obwodem 

gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego, jeżeli gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie 

kryteriów zawartych w Statucie. Statut określa także wymagane dokumenty oraz sposób 

przeliczania punktów.  

 

16. Kryteria brane pod uwagę: 

1) Wyniki po szkole podstawowej 

• średnia ocen : do 2,0 (0pkt) 

                           2,0 - 2,5 (2pkt)  

             2,5 - 3,0 (4pkt) 

                                 3,0 - 3,5 (6pkt) 

                                 3,5 - 4,0 (8pkt) 

                                 4,0 - 4,5 (10pkt) 

                                 4,5 - 5,0 (12pkt) 

                                    od 5,0 (14pkt) 

• ilość punktów ze sprawdzianu po klasie szóstej:  

a) polski i matematyka 

        0 - 20% (0pkt) 

  20 - 40% (2pkt) 

            40 - 60% (4pkt) 

               60 - 80% (6pkt) 

               80 - 100% (8pkt) 

b) język angielski 

            0 -19% (0pkt) 

          20 - 39% (1pkt) 

       40 - 59% (2pkt) 
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60 -79% (3pkt) 

  80 - 100% (4pkt) 

• zachowanie:  wzorowe (5pkt), bardzo dobre (4pkt), dobre (3pkt) 

                     poprawne (2pkt), nieodpowiednie (1pkt) 

    naganne (0pkt) 

2) Niepełnosprawność w rodzinie: 

• kandydata (2pkt) 

• rodzica lub rodzeństwa (1pkt) 

3) Wielodzietność:  1,2 dzieci (0pkt) 

                            3 i więcej (2pkt) 

4) Udokumentowana działalność na rzecz środowiska ( 2 pkt), np. zaświadczenie                

o wolontariacie  

5) Udokumentowane osiągnięcia sportowe (2pkt), np. zaświadczenia z klubu, dyplomy, 

medale. 

17. W postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjum terminy przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, określa kurator oświaty.  

18. Jeżeli gimnazjum po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, dyrektor gimnazjum w uzgodnieniu z prezydentem miasta wyznacza 

termin przeprowadzenia postępowania uzupełniającego. Postępowanie uzupełniające 

powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na 

który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. 

19. W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału integracyjnego w gimnazjum, w przypadku 

dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze 

względu na niepełnosprawność, stosuje się przepisy ust. 11–13.  

20. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się także do dzieci i młodzieży posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do 

gimnazjum. 

21. Jeżeli w klasie integracyjnej jest mniej niż 5 zgłoszeń lub wniosków z orzeczeniem kształcenia 

specjalnego, pierwszeństwo przyjęcia ma dziecko posiadające takie orzeczenie. 

22. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po szkole 
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podstawowej wydane przez OKE (jeżeli uczeń nie był zwolniony ze sprawdzianu decyzją 

dyrektora OKE). 

23. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani  

w pierwszej kolejności.  

24. Postępowanie rekrutacyjne do gimnazjum przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana 

przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.  

25. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:  

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych.  

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

26. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej  

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

27. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

28. Przyjmowanie do gimnazjum uczniów powracających z zagranicy określają odrębne przepisy. 

 

§ 30 

1. W klasie III gimnazjum przeprowadzany jest egzamin obejmujący wymagania ustalone                      

w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych  typach 

szkół, zwany dalej „egzaminem  gimnazjalnym”. 

2. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje: 

a. w części pierwszej — humanistycznej — wiadomości i umiejętności z zakresu języka 

polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, 

b. w części drugiej — matematyczno-przyrodniczej — wiadomości i umiejętności z zakresu 

matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii, 

c. w części trzeciej — wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego. 
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3. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia. 

a. Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego i część druga egzaminu gimnazjalnego - trwają po 

150 minut - 60 min. zadania zamknięte i 90 min. zadania otwarte. 

b. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest zdawana na poziomie podstawowym i na 

poziomie rozszerzonym. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i 

część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym trwają po 60 minut. 

c. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa dla 

wszystkich uczniów (słuchaczy). 

d. Uczniowie (słuchacze), którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego 

nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego są zobowiązani przystąpić 

dodatkowo do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. 

e. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym mogą również 

przystąpić uczniowie (słuchacze), którzy nie spełniają warunku określonego w ust. d.  

 

§ 31 

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu 

rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania 

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

treści. 

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

i obejmuje następujące działania: 

a. wybranie tematu projektu edukacyjnego, 

b. określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji, 

c. wykonanie zaplanowanych działań, 

d. publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. 

5. Warunki realizacji projektu edukacyjnego określa Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej, ustala: 

a. zadania nauczyciela, 
b. czas realizacji projektu edukacyjnego, 
c. termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego, 
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d. sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem, 
e. inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego. 

6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym 

uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. 

7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt 

edukacyjny informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji 

projektu edukacyjnego. 

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

wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

9. Dyrektor Szkoły może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach 

uniemożliwiających udział ucznia w jego realizacji. 

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

przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje 

się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

§ 32 

1.   Uczniowie uczęszczający do szkoły posiadają  prawo do: 

a. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej (w miarę posiadanych przez szkołę możliwości), 

b. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę                      

i poszanowanie godności, 

c. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym, 

d. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących  życia szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra innych osób, 

e. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

f. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów           

w nauce, 

g. pomocy w przypadku trudności w nauce, 

h. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego, 

i. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 
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biblioteki podczas zajęć lekcyjnych, 

j. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w 

organizacjach działających w szkole, 

k. korzystania z doraźnej pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami. Pomoc 

materialna dla uczniów jest realizowana w oparciu o art.90b ust. 1,2,3, art. 90c ust. 1,2,4, 

art. 90d ust.1,2,5,6,7,8,9,10,11, art.90f ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty 

(Dz.U. z 2004r.nr 256, poz. 2572, z póź. zmianami) 

2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić skargę do Dyrektora Szkoły w formie 

pisemnej, jeżeli uznają, że prawa ucznia w szkole są w rażący sposób  

nieprzestrzegane. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 3 dni od dnia, w którym prawa 

ucznia zostały złamane.  Dyrektor w ciągu trzech dni jest zobowiązany  skargę rozpatrzyć. 

3. W przypadku łamania powyższych praw uczeń może odwołać się kolejno do: 

1) wychowawcy 

2) Dyrektora Szkoły 

3) Rady Pedagogicznej 

4) kuratora oświaty 

4. Obowiązkiem  ucznia jest:                                                                                                                                                      

a)  przestrzeganie norm współżycia społecznego w kontaktach z nauczycielami, pracownikami 

szkoły oraz koleżankami i kolegami, a w szczególności: 

• okazywanie szacunku nauczycielom, innym pracownikom szkoły i uczniom, 

• szanowanie godności osobistej swojej i drugiego człowieka, 

• tolerancja wobec innych, 

• przeciwdziałanie wszelkim przejawom brutalności, chamstwa, poniżania innych uczniów, 

• poszanowanie wspólnego mienia, ładu i porządku na terenie szkoły, 

• dbałość o kulturę zachowania i języka, wystrzeganie się wulgaryzmów, 

b)  zachowanie zasad zdrowia i bezpieczeństwa; zabronione jest wnoszenie i używanie  na terenie 

szkoły tytoniu, alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających oraz przedmiotów 

zagrażających życiu i zdrowiu,                                                                                                                                                     

c)  dbanie o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju wg ustalonego wzoru, 

• na uroczystościach szkolnych obowiązuje strój galowy ( biała bluzka/koszula, granatowa lub 

czarna spódnica/spodnie) 
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•  do szkoły należy ubierać się skromnie, schludnie , bez ekstrawagancji, 

Zabrania się uczniom zachowań i działań ujętych w kategoriach punktów ujemnych w punktowym 

systemie oceny zachowania oraz korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych  

w celu robienia zdjęć i nagrywania bez zgody osoby zainteresowanej. 

5.Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia elektroniczne przynoszone do szkoły przez 

uczniów, które nie są bezpośrednio związane z procesem edukacyjnym. 

§ 33 

1) W szkole organizowane są klasy integracyjne i pływackie ( usportowione lub sportowe) 

2) Zasady ich organizowania i rekrutacji określają odrębne przepisy  (Rozporządzanie MEN, 

Zarządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz rozporządzenia wewnętrzne). 

 

§ 34 

1) Szkoła organizuje dla uczniów turystykę i krajoznawstwo w ramach swojej statutowej 

działalności. 

2) Turystyka prowadzona jest w oparciu o aktualne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i zasad 

prowadzenia turystyki. 

3)  Szczegółowe zasady organizowania turystyki i krajoznawstwa określa regulamin. 

4) Zakres i rodzaje turystyki w danym roku szkolnym określone są corocznym planem stanowiącym 

załącznik do planu pracy szkoły. 

 

§ 35 

1) Szkoła podejmuje współpracę z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi oraz innymi 

instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom. 

2) Współpraca dotyczy poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, pomocy dydaktycznej                      

i specjalistycznej. 

3)  Za współpracę odpowiedzialny jest pedagog  i psycholog szkolny. 

4)  Zakres i organizację współpracy ustala Dyrektor Szkoły w każdym roku szkolnym. 

5) Zgonie z Rozporządzeniem MEN z dnia 17 września 2010 r. oraz późniejszymi zmianami z dnia 30 

kwietnia 2013 r. w szkole organizowana jest pomoc psychologiczno- pedagogiczna dla uczniów               

o  specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

§ 36 
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1) Szkoła może podejmować działalność innowacyjną i eksperymentalną. 

2)  Powyższe działania przebiegają w  oparciu o rozporządzenia MEN. 

3) Uchwałę w sprawach prowadzenia innowacji lub eksperymentu podejmuje Rada Pedagogiczna 

po uzyskaniu opinii Rady Rodziców. 

§ 37 

Integralną częścią Gimnazjum Nr 3 w Gdyni jest pływalnia stanowiąca rozszerzenie oferty 

edukacyjnej dla środowiska. 

a) do podstawowych celów wykorzystania  pływalni należy: 

• prowadzenie nauki pływania dla młodzieży szkolnej, 

• prowadzenie działalności rekreacyjno - sportowej dla środowiska, 

• prowadzenie działalności usługowej. 

b) pływalnią kieruje kierownik obiektu sportowego-pływalnia bezpośrednio podległy Dyrektorowi 

Szkoły, 

c) zakres kompetencji i uprawnień kierownika określony jest w dokumencie ,,zakres czynności” 

zatwierdzonym przez Dyrektora Szkoły, 

d)  pracownicy pływalni są pracownikami Gimnazjum Nr 3 w Gdyni, 

e) pracowników zatrudnia Dyrektor Szkoły w oparciu o kodeks pracy, ponadzakładowy układ 

zbiorowy, regulamin pracy - na wniosek kierownika pływalni, 

f) pracownicy wykonują swoją pracę zgodnie  z obowiązującym regulaminem pracy szkoły                      

i opracowanym dla każdego stanowiska zakresem czynności, 

g) organizację funkcjonowania pływalni określa regulamin pływalni i regulaminy wewnętrzne szkoły. 

 

§ 38 

1) Szkoła prowadzi odpłatny wynajem obiektu poza godzinami zajęć uczniowskich w oparciu                      

o obowiązujące przepisy i podpisane umowy. 

2)  Organem kompetentnym do dokonania zmian w Statucie Szkoły jest Rada Pedagogiczna. 

Nowelizacja statutu następuje w formie uchwał. 
 

Rozdział 5.  

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 

(z uwzględnieniem integracji) 
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§ 39    

Cele i zakres oceniania 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia uwzględnia przepisy zawarte w Rozporządzeniu MEN  z 

dnia 30 kwietnia 2007r., w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.    

/Dziennik Ustaw 2007 nr 83, poz.562 z późniejszymi zmianami/ i polega na rozpoznawaniu przez 

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

do:  

a) wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej określonej w odrębnych 

przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę 

b) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania –  

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

             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 określonych w statucie szkoły. 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej; 

6) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji o tym, co 

zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

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

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali,  o której mowa  w § 45.2 

i § 46.2 

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

klasyfikacyjnych  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalania warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji          

o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

 

 

 

§40 

Jawność ocen 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o: 

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych                      

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu; 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje rodziców (opiekunów 

prawnych) o możliwości: 

a) zapoznania się z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów i sposobach 

sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.  Wymienione dokumenty dostępne są  

w bibliotece szkolnej lub u nauczyciela przedmiotu. 

b) zapoznania się z warunkami i trybem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

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

(opiekunów prawnych) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz 



32 

 

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

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

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną 

ocenę wskazując na spełnienie wymagań niezbędnych do wystawienia danej oceny. 

6. Szkoła nie przewiduje innych form przekazywania informacji rodzicom i uczniom niż 

przewidziane w dzienniku elektronicznym. Szkoła na życzenie rodziców (opiekunów prawnych) 

może udostępnić papierowe wydruki, które są przewidziane dla konta rodziców   w systemie 

dziennika elektronicznego. 

7. Odczytanie przez rodzica (opiekuna), informacji zawartej w module WIADOMOŚCI  jest 

równoznaczne z przyjęciem do wiadomości treści komunikatu, co potwierdzone zostaje 

automatycznie odpowiednią adnotacją systemu. Adnotację potwierdzającą odczytanie 

wiadomości  w systemie uważa się za równoznaczną ze skutecznym dostarczeniem wiadomości. 

8. Z tytułu udostępnienia rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, 

wychowania oraz opieki dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez 

względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.  

9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, 

poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do 

wglądu uczniowi lub jego rodzicom w obecności członka komisji. 

§ 41 

Sprawdzanie osiągnięć 

1. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych odbywa się poprzez ustne i pisemne wypowiedzi, 

egzaminy. 

2. Uczniowie otrzymują do wglądu sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne,                       

w nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni (prace z j. polskiego 3 tygodnie). Rodzice (opiekunowie 

prawni) mają prawo wglądu do tych prac podczas konsultacji  z nauczycielem przedmiotu. 

3. Prace pisemne uczniów są przechowywane przez nauczycieli do końca roku szkolnego. 

§ 42 

 Dokumentowanie osiągnięć 

1. Osiągnięcia uczniów dokumentowane są w dzienniku elektronicznym oraz arkuszach ocen. 
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2. Dla zajęć nauczania indywidualnego, rewalidacyjnych i dodatkowych mogą być prowadzone 

dzienniki papierowe, w których zapisane są właściwe dostosowania i programy zajęć oraz 

frekwencja. Oceny  okresowe i końcoworoczne przenoszone są do dziennika elektronicznego. 

3. Wnioski w zakresie osiągnięć uczniów zapisywane są w księdze protokołów Rady Pedagogicznej. 

§43 

 Dostosowanie wymagań 

1.Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia 

oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym 

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia 

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o 

specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

w tym specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii 

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który jest objęty pomocą 

psychologiczno – pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

dokonanego przez nauczycieli i specjalistów 

e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii. 

2. Planowanie oraz koordynowanie udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

prowadzi wychowawca bądź dyrektor szkoły, którego obowiązkiem jest współpraca z rodzicami, 

nauczycielami, specjalistami oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Wychowawca klasy 

prowadzi Rejestr uczniów, którzy posiadają specyficzne potrzeby edukacyjne wraz  

z przyznanymi uczniowi formami pomocy. 

Działania mogą być dokumentowane w dzienniku zajęć, w przypadku uczniów z orzeczeniem            

o kształceniu specjalnym wnioski uwzględniane są dodatkowo w indywidualnym programie 

edukacyjno-terapeutycznym. 

3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, informatyki, plastyki , muzyki  

i zajęć artystycznych należy  w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających  ze specyfiki tych zajęć,  a w przypadku 
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wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność 

ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

4. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony: 

a)   na czas określony z zajęć  wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub 

technologii informacyjnej 

b) z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na 

podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej 

przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

5. Decyzję o zwolnieniu ucznia z wyżej wymienionych  przedmiotów  podejmuje Dyrektor Szkoły na 

podstawie opinii o ograniczonych  możliwościach  uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej 

przez lekarza na czas określony w tej opinii. 

6. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, Dyrektor 

Szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, z afazją                      

z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem  Aspergera  z nauki 

drugiego języka obcego.  

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

indywidualnego nauczania  zwolnienie z nauki drugiego języka może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia zgodnie ze wskazanymi zaleceniami. 

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

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

9. Uczniowie, u których stwierdzono niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, nie są 

objęci obowiązkiem nauki drugiego języka obcego. 

§44 

 Zasady oceniania 

1. Nauczyciel każdego przedmiotu kierując się  Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania buduje 

własne Przedmiotowe Zasady Oceniania, uwzględniający specyfikę nauczanego przedmiotu. 

Określa w nim: 

1) wymagania edukacyjne; 

2) sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych; 

3) zasady uzyskiwania i poprawiania ocen cząstkowych. 
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Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciel przedmiotu 

ustala wspólnie z nauczycielem wspomagającym indywidualny system oceniania. 

2. Uczniowie, którzy reprezentują szkołę w konkursach przedmiotowych, olimpiadach mogą być 

czasowo zwolnieni z oceniania. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły                       

w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu. 

3. Uczeń może usprawiedliwić 2-krotne nieprzygotowanie do nauki w semestrze. 

4. W szczególnych przypadkach losowych uczeń może być czasowo zwolniony z oceniania. Decyzję 

podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii zespołu wychowawczego. 

5. W szkole obowiązuje  e-dziennik Comarch, który wprowadza pojęcie „wagi” dla poszczególnych 

ocen. System przelicza oceny według średniej ważonej (ważności ocen względem siebie): 

1) praca klasowa (trwająca 45 minut lub więcej musi być zapowiedziana przez nauczyciela na 7 

dni przed jej terminem, zapisana w dzienniku, a uczeń musi znać zakres materiału, który będzie 

obejmowała); waga oceny: 5 

2)  sprawdzian (obejmuje do 3 ostatnich tematów i nie musi być zapowiedziany); waga  

oceny: 3 

3)  kartkówka ( materiał obejmujący ostatnią lekcję); waga oceny: 2 

4)  odpowiedź ustna; waga oceny: 2 

5)  praca domowa; waga oceny: 2 

6)  aktywność; waga oceny: 1 

7) egzamin próbny; waga oceny: 5 

8) praca zespołowa; waga oceny: 3 

9) praca metodą projektu; waga oceny: 5  

8)  ze względu na specyfikę przedmiotów możliwe jest wprowadzenie dodatkowych kategorii i 

ich wag w Przedmiotowych Zasadach Oceniania. 

6. Przyjmuje się zasadę przeprowadzania jednego sprawdzianu podsumowującego wiadomości 

(tzw. praca klasowa) w ciągu dnia nauki. 

7. Uczeń ma obowiązek przystąpić do każdej podsumowującej pracy klasowej. W przypadku 

nieobecności ucznia nauczyciel wstawia 0 - nie liczone do średniej. 

8. W przypadku nieobecności na tej pracy klasowej uczeń ma obowiązek napisać ją w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela. Jeśli nie przystąpi do sprawdzianu w wyznaczonym terminie           

z powodów nieusprawiedliwionych, kolejne zaliczenie na ocenę pozytywną ma wagę o 1 pkt. 

niższą.  
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9. W przypadkach losowych, np. długotrwała choroba, stosuje się indywidualną procedurę. 

Decyzję w tym zakresie podejmuje nauczyciel przedmiotu. 

10. Ocenie z poprawy zaliczenia w terminie uzgodnionym między uczniem i nauczycielem nadaje się 

te same właściwości, jak ocenie z zaliczenia ( kolor, nazwę, wagę), przy czym obie oceny liczone 

są do średniej. 

11. Uczeń nieobecny na teście próbnym pisze go w innym terminie wskazanym przez nauczyciela, 

nieobecność w dodatkowym terminie umożliwia nauczycielowi przeprowadzenie go  

w dowolnym innym terminie obecności ucznia. 

12. Ucznia należy oceniać systematycznie w ciągu całego roku szkolnego (minimum 1 ocena  

w miesiącu dla przedmiotów z jedną godziną w tygodniu, przedmioty o większej ilości godzin- 

minimum 7 ocen w semestrze). 

13. Uczeń, także uczeń z nauczaniem indywidualnym, powinien być sklasyfikowany na podstawie co 

najmniej 3 ocen w okresie, z różnych kategorii. 

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

z zachowania. 

15. Jeżeli uczeń spóźni się na lekcje powyżej 10 min., fakt ten odnotowujemy w dzienniku 

elektronicznym opisując czas spóźnienia. 

 

§45 

 Skala ocen i kryteria 

1.Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny: 

1) bieżące 

2) klasyfikacyjne 

a) śródroczne i roczne 

b) końcowe 

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

uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez 

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

2. Oceny bieżące (cząstkowe) i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się  

w stopniach według następującej skali (wynikającej ze średniej ważonej lub przedziału średnich): 

1) 6 – stopień celujący 

2) 5 – stopień bardzo dobry 
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3) 4 – stopień dobry 

4) 3 – stopień dostateczny 

5) 2 – stopień dopuszczający 

6) 1 – stopień niedostateczny 

Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi  są oceny ustalone w stopniach, o których mowa   w ust. 2 pkt 

1-5 

Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 6. 

 Stopień celujący – otrzymuje uczeń, który celująco opanował podstawy programowe lub 

opanował je w stopniu bardzo dobrym, a ponadto: 

• bierze aktywny udział w zajęciach koła przedmiotowego; 

• osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych; 

Stopień bardzo dobry – otrzymuje uczeń spełniający wymagania dopełniające,  a zatem: 

• opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu  w danej klasie; 

• sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną 

wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach; 

• z zaangażowaniem uczestniczył w każdej lekcji, systematycznie odrabiał prace domowe, 

uzupełniał wszelkie zaległości wynikające z absencji chorobowej; 

Stopień dobry – otrzymuje uczeń spełniający wymagania rozszerzające, który: 

• nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania; 

• poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne; 

• uczestniczył czynnie w każdej lekcji, systematycznie odrabiał prace domowe; 

• wykonywał zadania w wyznaczonym terminie, a także uzupełniał ewentualne braki; 

Stopień dostateczny – otrzymuje uczeń spełniający wymagania podstawowe, a więc: 

• nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania; 

• rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu 

trudności; 

• bywał przygotowany do lekcji, brał w niej udział w miarę systematycznie; 

Stopień dopuszczający – otrzymuje uczeń spełniający wymagania konieczne, czyli: 
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• ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności, ale braki te nie przekreślają 

możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu  w ciągu 

dalszej nauki; 

• rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu 

trudności; 

• wykazywał starania w opanowaniu wymagań na tę ocenę ; 

Stopień niedostateczny – otrzymuje uczeń, który: 

• nie opanował wiadomości określonych programem nauczania, a braki w wiadomościach         

i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu; 

• nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu 

trudności; 

• nie wykazywał zaangażowania w pracę na lekcji; 

 

 

3. Ustala się jednakową dla wszystkich przedmiotów skalę oceniania procentowego: 

                                  0% - 29% - niedostateczny 

30% - 50% - dopuszczający 

51% - 70% - dostateczny 

71% - 85% - dobry 

86% - 96% - bardzo dobry 

97% - 100% - celujący 

4. Skala ocen cząstkowych semestralnych może być rozszerzona o  „+”  lub  „-”. 

5. Oceny śródroczne i końcoworoczne wynikają ze średniej ważonej. Progi średnich ważonych 

decydujące o ocenach: 

0, 0 – 1,59 niedostateczny 

1,60 – 2,59 dopuszczający 

2,60 – 3,59 dostateczny 

3,60 – 4,59 dobry 

4,60 – 5,09 bardzo dobry 

od 5,1 celujący 

6. Uczeń uzyskuje pozytywną ocenę końcoworoczną w przypadku kiedy: 
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 - oba okresy są zaliczone na średnią minimum 1,60 

   - w przypadku nieklasyfikacji lub oceny niedostatecznej z I okresu musi on zastać zaliczony na 

ocenę pozytywną, a średnia II okresu wynosi minimum 1,60. 

W szczególnym przypadku dotyczącym ucznia osiągającego przez 3 lata bardzo dobre wyniki w 

nauce z danego przedmiotu, na koniec klasy III nauczyciel może, po uzasadnieniu na 

klasyfikacyjnej Radzie Pedagogicznej, wpisać ocenę wyższą niż wskazuje średnia ważona. 

Nauczyciel wpisuje dodatkową ocenę z opisem ”za uzyskiwane wysokie wyniki przez cały etap 

kształcenia” z wagą 5. Możliwość ta dotyczy jedynie sytuacji, gdy średnia ważona dla oceny 

końcoworocznej jest zbliżona do prawej strony przedziału. 

7. Ocena roczna oznacza, że z obu okresów uczeń został sklasyfikowany. 

8. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych 

określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu 

edukacyjnego opracowanego dla niego i zachowania ucznia. Ustala się również śródroczne oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

9. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów  

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

10. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom  

i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności, w stosunku do odpowiednich 

wymagań i efektów kształcenia, dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe 

i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

11. Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna w klasach sportowych polega na podsumowaniu 

osiągnięć ucznia z zakresu podstawy programowej w wymiarze czterech godzin tygodniowo oraz 

podstawy ponadprogramowej w wymiarze sześciu godzin tygodniowo a w klasie usportowionej 

czterech godzin. 

12. Z podstawy ponadprogramowej w klasie sportowej lub usportowionej uczeń może być 

zwolniony tylko na podstawie pisemnej prośby od rodziców popartej orzeczeniem lekarskim. 

13. W przypadku, kiedy uczeń nie realizuje wymagań ponadprogramowych w klasie sportowej  lub 

usportowionej i nie posiada orzeczenia lekarskiego oraz innych powodów usprawiedliwiających 

brak realizacji wymagań, nie może uzyskać z wychowania fizycznego oceny wyższej niż dostateczna. 
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14. Oceny okresowe ucznia przyjętego z innej szkoły po zakończeniu I okresu wpisywane są jako 

cząstkowe z komentarzem „ocena okresowa ze szkoły…..”, z wagą 5 mającą wpływ na średnią II 

okresu, a tym samym na średnią roczną. 

Oceny cząstkowe z okresu, w którym został przyjęty wpisujemy jako cząstkowe w danym okresie            

z komentarzem „ocena ze szkoły…..” z wagą 1. 

16. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen 

wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

17. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę 

ustaloną jako średnią z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych przedmiotów. Jeżeli 

ustalona w ten sposób ocena nie jest oceną całkowitą, ocenę tą należy zaokrąglić do liczby 

całkowitej w górę. 

§ 46  

 Ocena zachowania 

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

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali: 

a. wzorowe; 

b. bardzo dobre; 

c. dobre; 

d. poprawne; 

e. nieodpowiednie; 

f. naganne; 

/ z zastrzeżeniem ust. 3/. 

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym 

w stopniu umiarkowanym  lub znacznym  są ocenami opisowymi. 
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4. Przy ustalaniu oceny  klasyfikacyjnej  zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

odchylenia rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego 

zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 

nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły  

6.  Ocena z zachowania wystawiana jest na podstawie systemu punktowego (z zastrzeżeniem ust.3) 

Zachowanie wyjściowe dobre - uczeń uzyskuje wyjściowo 200 pkt. 

1)  zachowanie wzorowe:   powyżej 350 pkt.  

2)  zachowanie bardzo dobre:  350-281 pkt.  

3)  zachowanie dobre:   280-200 pkt.  

4)  zachowanie poprawne:   199-100 pkt.  

5)  zachowanie nieodpowiednie:  99-0 pkt. 

6)  zachowanie naganne:   poniżej 0 pkt. 

Zastrzeżenia: 

a. Oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń posiadający na koncie (poza dodatnimi)  powyżej 

30 pkt. ujemnych. Uczeń, który uzyskał wystarczającą ilość punktów na ocenę  wzorową, ale 

jego postawa budzi zastrzeżenia, może mieć obniżoną ocenę z zachowania przez 

wychowawcę po konsultacji z Radą Pedagogiczną  i pisemnym uzasadnieniu. 

b. uczeń, posiadający powyżej 50 pkt. ujemnych, nie może mieć sprawowania bardzo dobrego, 

c. uczeń, posiadający powyżej 100 pkt. ujemnych, nie może mieć sprawowania dobrego, 

d. uczeń, posiadający Dyrektora Szkoły, nie może mieć oceny wyższej z zachowania niż 

nieodpowiednia, 

e. w przypadku nieklasyfikacji z powodu godzin nieusprawiedliwionych ocena z zachowania nie 

może być wyższa niż nieodpowiednia.                                                          

Uczeń zyskuje punkty dodatnie (+) za: 

1) udział w konkursie przedmiotowym: I etap: 15 pkt., II etap: 20 pkt., III etap :30 pkt.,  

2)  udział w innych konkursach: 10 pkt. za każdy,  
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3)  udział w zawodach sportowych:  

-  cykliczne rozgrywki międzyklasowe: 10 pkt. za całość, 

-  zawody międzyklasowe: 5 pkt.,  

-  dzień sportu: 15 pkt.,  

4)  pomoc w organizacji imprezy szkolnej: 10 pkt.,  

5)  efektywne pełnienie funkcji w szkole: 25 pkt.,  

6)  efektywne pełnienie funkcji w klasie: 15 pkt., gospodarz 30-50 pkt., 

7)  praca na rzecz szkoły: 20 pkt. (udział w  przedstawieniach, w kołach zainteresowań, praca   

w bibliotece, w Samorządzie Uczniowskim itp.),  

8)  praca na rzecz klasy: 10 pkt. (wykonanie gazetki: 10 pkt., podlewanie kwiatów przez cały semestr 

itp.), 

9) działania wspierające integrację w szkole: 5 lub 10 pkt.  

10)  pomoc kolegom w nauce: 20 pkt. (jednorazowa pomoc: 5 pkt.),  

11)   praca włożona w naukę, pracowitość, obowiązkowość: 15 pkt.,  

12)  wzbogacanie wyposażenia pracowni: 5-20 pkt. ( nie więcej niż 50 pkt. w semestrze) 

13)  punktualność: 10 pkt.,  

14)  wysoka kultura osobista: 30 pkt. wychowawca, 10 pkt .nauczyciel przedmiotu 

  15)  właściwa postawa uczniowska: 5 pkt. 

16)  wolontariat: 20 pkt. 

17)  udział w projekcie edukacyjnym :10 pkt., 20 pkt., za szczególne zaangażowanie 50 pkt. 

18)  prace społeczne wykonane poza godzinami lekcyjnymi: 5 pkt. 

19) przeciwstawianie się przejawom agresji,   stawanie w obronie słabszych,   łagodzenie konfliktów:    

       10 lub 30 pkt. 

 20) za wybitne osiągnięcia lub pracę na rzecz szkoły  i środowiska: 30 pkt. 

 21) postawa proekologiczna, działania na rzecz ochrony środowiska: 5 pkt. lub 10 pkt. 

 22) udział w akcji charytatywnej, nakrętki: 5-20 pkt.  

• 0-100 nakrętek: 5 pkt. 

• 101-1000 nakrętek: 10 pkt. 

• powyżej 1000: 15 pkt. 

• rekordziści ( 3 najlepsze wyniki ): 20 pkt.  
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23) 100%-towa  frekwencja w miesiącu ( przyznawane przez wychowawcę pod koniec każdego  

miesiąca ): 5 pkt. 

24) dbałość o schludny wygląd, noszenie stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych: 5pkt. 

25) aktywny udział w zajęciach warsztatowych, dodatkowych  lub  imprezie szkolnej: 5 lub 10 pkt. 

26) zachowania ( w szkole i poza szkołą ) wpływające na wizerunek szkoły:  10 pkt. ,20 pkt. , 30 pkt.   

       przyznawane przez wychowawcę, również na wniosek innego nauczyciela 

27) sumienne wypełnianie obowiązków dyżurnego 10 pkt.(w podsumowaniu za tydzień pracy). 

28) uczeń uczniowi: 5 pkt  

29) dbałość o mienie szkoły: 20pkt (oddany do biblioteki, niezniszczony komplet podręczników). 

Uwaga: w pkt. 11, 13, 14, 16, 20, 22  uczeń otrzymuje punkty jednorazowo na koniec okresu. 

Uczeń uzyskuje punkty ujemne (-) za:  

1)  ucieczkę z lekcji: 1 pkt. za każdą opuszczoną bez usprawiedliwienia godzinę  lekcyjną,  

      dodane przez wychowawcę   

2)  spóźnienie:  1 pkt. za każde 2 spóźnienia, dodane przez wychowawcę   

3)  przeszkadzanie na lekcjach: 5 pkt.,  

4)  niewykonanie polecenia nauczyciela: 5 pkt.,  

5)  aroganckie odzywanie się do nauczyciela i pracowników szkoły: 20 pkt., kolegów: 10 pkt., 

      naruszenie godności osobistej nauczycieli i pracowników szkoły: 50 pkt. 

6)  niewypełnianie obowiązków dyżurnego: 5 pkt.,  

7)  bójki uczniowskie: 20 lub 50 pkt.,  

8)  wulgarne słownictwo: 5pkt.,   

9)  kradzież: 50 pkt.,  

10)  palenie lub posiadanie papierosów ( dotyczy także papierosów elektronicznych ):  

        10 pkt. za każde przyłapanie, za towarzyszenie palącemu: 5 pkt. 

11)  picie alkoholu, przebywanie w szkole pod wpływem alkoholu: 50 lub 100 pkt.,  

12)  zażywanie, posiadanie lub rozprowadzanie narkotyków: 100 pkt.,  

13)  wyłudzanie pieniędzy: 50 pkt.,  

14)  zaśmiecanie otoczenia: 5 pkt.,  

15)  przebywanie w szatni lub na III piętrze podczas przerw lub po dzwonku na lekcję: 10 pkt.,  

16)  niszczenie mienia szkolnego: 20 pkt. lub 50 pkt.,  

17)  psychiczne i fizyczne znęcanie się nad innymi osobami   (dokuczanie, prowokowanie):  
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        20pkt. lub 30 pkt. 

18)  podrobienie podpisu, zwolnienia lub oceny, a także posługiwanie się nie swoim zeszytem  

        lub ćwiczeniami: 30 pkt.,  

19)  wychodzenie poza teren szkoły w czasie przerw lub lekcji: 10 pkt.,  

20)  niewłaściwa postawa uczniowska: 5 pkt 

21)  za używanie i niewyłączenie telefonu komórkowego w czasie lekcji: 10 pkt. 

22) za niestosowny strój lub wyzywający makijaż: 10 pkt. 

23) w sytuacjach trudnych, wymagających interwencji dyrekcji szkoły: 30 pkt. 

24) słabe zaangażowanie w projekt edukacyjny : 20 pkt., brak zaangażowania : 50 pkt. 

25) brak szacunku dla symboli narodowych i religijnych: 10 pkt. 

26) łamanie regulaminu biblioteki szkolnej lub stołówki: 5 pkt. 

27) posiadanie na terenie szkoły niebezpiecznych przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu  

       i życiu (np. petardy) lub stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: 30 lub 50 pkt 

28) zachowanie ( w szkole, a zwłaszcza poza szkołą ) negatywnie wpływające na wizerunek szkoły:  

       10 pkt., 20 pkt., 30 pkt. – przyznawane przez wychowawcę, również na wniosek innego 

         nauczyciela.  

7.Wychowawca, ustalając ocenę z zachowania, powinien zasięgnąć opinii innych nauczycieli, 

pracowników szkoły, kolegów oraz ocenianego ucznia. Ocenie podlega zachowanie ucznia w ciągu 

całego roku szkolnego. 

8.  Ocena wynika z sumy punktów uzyskanych przez ucznia w danym okresie z uwzględnieniem 

zastrzeżeń. 

10. Ocena końcoworoczna z zachowania jest średnią ocen  z I i II okresu, wskazaniem jest zapis 

punktowy w dzienniku elektronicznym, ale ostatecznie o ocenie decyduje wychowawca  

z uzasadnieniem. 

11. Otrzymywane przez uczniów punkty dodatnie i ujemne nauczyciele powinni zapisywać                      

w dzienniku elektronicznym w wyznaczonym miejscu . 

12. W szczególnych przypadkach naruszenia regulaminu:  

a. uczeń oprócz punktów ujemnych może otrzymać również kolejne kary regulaminowe  

zamieszczone w  § 43 

b. Rada Pedagogiczna może podjąć nadzwyczajne działania niezależnie od systemu 

punktowego oraz kar regulaminowych, które uwzględnią specyfikę sytuacji ucznia. 
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13. W przypadkach szczególnych, kiedy uczeń uzyskał znaczną ilość punktów ujemnych,  ale 

wykazuje chęć poprawy, istnieje możliwość sporządzenia kontraktu miedzy uczniem  

i wychowawcą. Kontrakt sporządzany jest na okres co najmniej jednego tygodnia. Za wywiązanie 

się  z zapisów  kontraktu uczeń może uzyskać punkty dodatnie (10 pkt.)  na tydzień. 

14. W przypadku wystawienia 50 pkt. ujemnych nauczyciel powinien szczegółowo opisać zajście  

w rubryce uwaga. 

15. W pozostałych przypadkach, których nie obejmuje regulamin decyzję podejmuje Rada  

       Pedagogiczna. 

16. W przypadku kiedy uczeń powtarza klasę punkty za projekt edukacyjny są ponownie wpisywane 

w II okresie klasy III.  

17. W przypadku uczniów realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie 

   ustala się oceny zachowania 

 

 

§ 47  

Warunki i tryb uzyskania wyższej oceny z przedmiotu i zachowania 

1.Uczeń ma prawo ubiegać się o wyższą niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna  

    z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli: 

       1) bierze udział w etapie rejonowym konkursów przedmiotowych; 

2) znalazł się w trudnej sytuacji losowej; 

3) potwierdzi  informacją od lekarza (zwolnienie) dłuższą lub przewlekłą chorobę; 

4) spełnia wszystkie z podanych niżej warunków: 

a) wszystkie nieobecności na lekcjach danego przedmiotu ma usprawiedliwione, 

b) systematycznie odrabia prace domowe i przygotowuje się do lekcji, 

c) co najwyżej raz otrzymał ocenę niedostateczną, pisząc wszystkie wymagane prace klasowe  

i sprawdziany. 

2. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia, który spełnia warunki uzyskania wyższej niż 

przewidywana oceny rocznej klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, mogą w 

ciągu 7 dni od daty zapoznania z proponowanymi ocenami złożyć pisemną prośbę do 

nauczyciela przedmiotu o przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości  z całego semestru: 
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 1) termin sprawdzianu ustala nauczyciel danego przedmiotu nie później niż 7 dni przed    

klasyfikacyjnym rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej; 

2) sprawdzian wiadomości odbywa się w formie pisemnej; 

3) podczas sprawdzianu obecny jest uczeń, nauczyciel przedmiotu i nauczyciel tego samego lub 

pokrewnego przedmiotu; 

4) rodzic (opiekun prawny) ma prawo zapoznać się z pracą ucznia przed ostatecznym 

wystawieniem rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

3. Uczeń może uzyskać wyższą niż proponowana roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, jeżeli 

uzasadniani swoje pozytywne osiągnięcia skutkujące przyznaniem dodatkowych punktów 

zgodnie ze szkolnym systemem punktowym. 

4. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia, który spełnia powyższy warunek mogą w ciągu 7 dni od 

daty zapoznania się z proponowaną roczną klasyfikacyjną oceną z zachowania złożyć do 

wychowawcy klasy pisemną prośbę podwyższenia oceny z uzasadnieniem. Po rozpatrzeniu 

prośby wychowawca podejmuje ostateczną decyzję na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

§ 48 

Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna. 

1. Rok szkolny podzielony jest na dwa okresy. 

2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym  podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

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

klasyfikacyjnych według skali określonej w  § 45.2 

3. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, pierwszy 

okres kończy się w pierwszy piątek po/z 15 stycznia. 

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

nauczyciele prowadzący te zajęcia, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – 

wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia. 

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

edukacyjnych określonych w szkolnym  planie nauczania i zachowania ucznia w danym  roku 

szkolnym oraz na ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa w  § 45.2 i 46.2. 

6. Końcoworoczna ocena przewidywana powinna być wystawiona 15 dni kalendarzowych przed 

wystawieniem ocen końcoworocznych . 
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7. Rozliczenie zaliczenia I okresu z poszczególnych przedmiotów nauczania: 

- ocen niedostatecznych powinno nastąpić w terminie do 31 marca,  

- nieklasyfikacji  powinno nastąpić w terminie do 28 lutego. 

Oceny zaliczeniowe z I okresu wprowadza nauczyciel przedmiotu jako ocenę cząstkową II okresu 

z zaznaczeniem opcji: nie licz do średniej. W komentarzu oceny za I okres nauczyciel umieszcza 

wpis: „okres I zaliczony na ocenę ……w dniu …..” 

Na 15 dni przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (opiekunów 

prawnych) o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych i ocenie zachowania oraz możliwości 

odwołania się od wystawionej oceny i nieklasyfikacji: 

1) Oceny przewidywane  i nieklasyfikacje wystawione są w  dzienniku elektronicznym 

2) Informacja o wystawieniu ocen proponowanych poprzez moduł WIADOMOŚCI w dzienniku 

elektronicznym – odczytanie informacji przez rodzica/opiekuna jest skutecznym 

doręczeniem 

3) w przypadku nieodczytania WIADOMOŚCI przez rodzica, rodzic (opiekun prawny) ma 

obowiązek skontaktować się z wychowawcą w celu zapoznania się z proponowanymi 

ocenami w ciągu 3 dni od daty wystawienia propozycji 

4) w przypadku braku kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia zagrożonego 

ocenami niedostatecznymi wychowawca wysyła informację poprzez WIADOMOŚCI lub 

powiadamia telefonicznie. 

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

uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę 

możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. W tym celu szkoła organizuje zajęcia 

wyrównawcze, indywidualne konsultacje nauczycieli, samopomoc uczniowską: 

1) zasady konsultacji ustala nauczyciel przedmiotu; 

2) zasady samopomocy uczniowskiej ustala wychowawca klasy w porozumieniu z Samorządem 

Uczniowskim. 

9. Uczeń może  być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak 

jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu  nieobecności 

ucznia na zajęciach edukacyjnych  przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia        

w szkolnym planie nauczania. 



48 

 

10. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych  zajęć edukacyjnych  

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”. 

11. Nieklasyfikacja z II okresu bez podejścia do egzaminu klasyfikacyjnego (przyznanego zgodnie             

z WZO) powoduje roczną nieklasyfikację, a tym samym brak promocji. 

12. Aby zmienić nieklasyfikację, konieczny jest egzamin klasyfikacyjny. 

13. Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna  z wychowania fizycznego w klasie sportowej  lub 

usportowionej w przypadku nierealizowania przez ucznia podstawy ponadprogramowej jest 

możliwa, kiedy uczeń realizuje w pełni podstawę programą i nie posiada nieusprawiedliwionych 

nieobecności na lekcjach. 

14. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej  (z zastrzeżeniem ust. 10). 

15. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym otrzymuje 

promocję się do klasy programowo wyższej, w wyniku decyzji Rady Pedagogicznej, po 

uwzględnieniu ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

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

ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą  ocenę zachowania, otrzymuje promocję 

do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

17. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim  i  ponadwojewódzkim oraz 

laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą 

roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który wyżej wymieniony tytuł uzyskał po ustaleniu albo 

uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje       z tych zajęć celującą 

końcową ocenę klasyfikacyjną. 

18. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 15 nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę ( z zastrzeżeniem § 49 ust.1). 

19. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne                      

z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz 

roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od 

oceny niedostatecznej (z zastrzeżeniem ust. 16) oraz przystąpił do realizacji projektu 
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edukacyjnego, osiągając wpis na świadectwie ukończenia szkoły „zrealizował/ła” lub  

w uzasadnionych przypadkach, w których Dyrektor Szkoły dokonał zwolnienia, wpis 

„zwolniony/a”. 

2) ponadto przystąpił  do egzaminu gimnazjalnego ( z zastrzeżeniem ust. 22 i 23). 

20. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym postanawia Rada Pedagogiczna na zakończenie klasy programowo najwyższej,   

uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

21. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym  lub znacznym  nie 

przystępują do egzaminu gimnazjalnego. 

22. 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 (opiekunów 

prawnych), zaopiniowany i skierowany do dyrektora OKE przez Dyrektora Szkoły. 

§ 49  

Egzamin poprawkowy 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej  uzyskał ocenę niedostateczną z jednego  lub 

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 

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

z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, technologii informacyjnej, techniki, zajęć 

technicznych,  oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę 

zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu 

ferii letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji 

wchodzą: 

1)  Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze  – jako 

przewodniczący komisji; 

2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 

3)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji. 
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5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie 

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

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający  

w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których odbywał się egzamin 

2) skład komisji; 

3) termin egzaminu poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) pytania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

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

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

7. 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 jednak niż do końca września. 

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

wyższej lub nie kończy szkoły i powtarza klasę (z zastrzeżeniem ust. 9). 

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, Rada Pedagogiczna może jeden  raz  

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

zdał egzaminu poprawkowego z jednego obowiązkowego zajęcia edukacyjnego, pod 

warunkiem, że przedmiot ten jest, zgodnie ze szkolnym  planem  nauczania, realizowany w 

klasie programowo wyższej. 

§ 50  

Egzamin klasyfikacyjny 

1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

2. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) ucznia lub ucznia nieklasyfikowanego z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny. O nieklasyfikacji uczeń powinien być powiadomiony na 7 dni przed 
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wystawieniem ocen końcoworocznych. Do dnia wystawienia ocen  rodzice lub uczeń powinni 

złożyć pisemny wniosek o egzamin klasyfikacyjny. 

3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, realizujący indywidualny tok lub program nauki 

oraz uczeń, spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

5. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, 

informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma 

przede wszystkim formę zadań  praktycznych. 

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). Egzamin powinien być przeprowadzony do dnia rady klasyfikacyjnej, jednak nie 

później niż do dnia poprzedzającego zakończenie rocznych zajęć edukacyjnych. 

7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych                       

w obecności, wskazanego przez Dyrektora Szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych 

zajęć edukacyjnych. 

8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający                      

w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych , z których przeprowadza się egzamin; 

2) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 7; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

10. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna /z zastrzeżeniem  ust. 10  

i  § 13/. 

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

roczna ocena klasyfikacyjna  z zajęć edukacyjnych może być zmieniona   w wyniku egzaminu 

poprawkowego /z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 i § 13/. 

12. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna              

/z zastrzeżeniem § 13/. 
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13. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpi do egzaminu  klasyfikacyjnego                    

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

przez Dyrektora Szkoły. 

 

§ 51  

 Postępowanie w przypadku ustalenia ocen niezgodnie z przepisami 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, 

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

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 2 dni roboczych po 

zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych do Dyrektora Szkoły. 

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

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemne i ustnej, oraz ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; 

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji, ustalenie 

rocznej oceny zachowania następuje w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń. 

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

4. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji; 

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

c. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same 

zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji; 
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b. wychowawca klasy; 

c. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie; 

d. pedagog; 

e. psycholog; 

f. przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

g. przedstawiciel rady rodziców. 

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

własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z 

tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z 

dyrektorem tej szkoły. 

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

klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona 

przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

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

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian 

b)  skład komisji; 

c) termin sprawdzianu; 

d) imię i nazwisko ucznia 

e) zadania (pytania) sprawdzające; 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną; 

2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji; 

b) termin posiedzenia komisji; 

c) wynik głosowania; 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu, o którym  mowa w ust. 7 pkt. 1, 

dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 
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9.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym  mowa w  

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

wyznaczonym  przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu z uczniem  i jego rodzicami. 

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

edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia 

zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku 

ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

§52  

Nagrody i wyróżnienia 

1. Uczniowie wyróżniający się wobec zasad współżycia w szkole mogą otrzymać nagrody                       

i wyróżnienia. Punkty dodatnie otrzymywane przez ucznia, informują o właściwych 

zachowaniach zawartych w §46 pkt.6 i wpływają na ocenę z zachowania. 

2. Nagradzane są: 

            a. osiągnięcia w nauce; 

            b. osiągnięcia w pracy społecznej na rzecz szkoły i środowiska; 

            c. udział i sukcesy w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych; 

3. Nagrodą, wyróżnieniem jest: 

a. reprezentowanie szkoły na zewnątrz; 

b. członkostwo w poczcie sztandarowym; 

c. dyplomy i listy gratulacyjne; 

d. nagrody rzeczowe; 

e. pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów; 

f. sfinansowanie lub dofinansowanie wycieczki uczniów w miarę istniejących możliwości; 

g. inne wyróżnienia i nagrody ustalone przez władze szkolne; 

h. przyznanie przez Radę Pedagogiczną tytułu „Absolwent Roku” w klasie trzeciej; 

i. przyznanie przez Radę Pedagogiczną tytułu „Sportowiec Roku”; 

j. przyznanie przez Radę Pedagogiczną tytułu „Anglista Roku”. 

4. Z wnioskiem o przyznanie nagrody, wyróżnienia mogą występować przedstawiciele wszystkich  

 organów szkoły. 

5. Decyzję o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej.  
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6. Warunkiem uzyskania punktów w systemie rekrutacji do szkoły średniej, w kategorii 

działalność na rzecz szkoły lub wolontariat, jest przepracowanie minimum 50 godzin  

w ramach wolontariatu udokumentowane zaświadczeniem lub zatwierdzona przez Radę 

Pedagogiczną działalność na rzecz szkoły. 

§53 

Kary 

1. Uczniowie, którzy rażąco naruszają zasady współżycia w szkole mogą być ukarani. Kary są 

udzielane za: 

a) notoryczne zaniedbywanie obowiązków szkolnych; 

b) niszczenie mienia szkoły; 

c) chuligaństwo; 

d) naruszanie nietykalności osobistej, obrażanie lub znieważanie ; 

      e) nieprzestrzeganie postanowień Statutu Szkoły; 

Punkty ujemne otrzymywane przez ucznia za zachowania wymienione w §46 pkt.6, informują 

ucznia o przekroczeniu zasad przyjętych w szkole i wpływają na wystawioną ocenę z zachowania. 

2. Karą jest: 

a) nagana udzielona przez wychowawcę w obecności rodziców (opiekunów prawnych) zostaje 

odnotowana w dzienniku elektronicznym w systemie punktowym; 

b) nagana udzielona przez Dyrektora Szkoły w obecności wychowawcy, pedagoga i rodziców 

(opiekunów prawnych) dołączona do dokumentów ucznia; 

c) nagana dyrektora z wpisem do arkusza; 

d) zawieszenie w prawach do reprezentowania szkoły na zewnątrz; 

e) odpowiedzialność materialna rodziców (opiekunów prawnych) ucznia za zniszczony sprzęt 

szkolny; 

f) skierowanie przez wychowawcę w ramach zadośćuczynienia do prac społecznych na rzecz 

szkoły za zgodą rodziców (opiekunów prawnych) i pod opieką wyznaczonego pracownika 

pedagogicznego; 

g) przeniesienie do innej klasy; 

h) skreślenie z listy uczniów z równoczesnym przeniesieniem do innej szkoły. 

3. Wniosek o ukaranie z uzasadnieniem składa wychowawca klasy na ręce Dyrektora Szkoły na 

podstawie opinii zespołu wychowawczego. 

4. O wszystkich zastosowanych karach zostają poinformowani rodzice. 
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5. Uczeń ma prawo odwołać się od wymierzonej kary poprzez swoich rodziców (opiekunów 

prawnych) w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia do Dyrektora Szkoły. 

6. W ciągu 14 dni zostaje podjęta decyzja co do wymierzonej kary. 

7. Dyrektor Szkoły może zawiesić czasowo wymierzenie kary na podstawie poręczenia złożonego 

przez przedstawicieli jednego z organów szkoły. 

8. Skreślenia z listy uczniów dokonuje Dyrektor Szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej 

za zgodą Kuratora Oświaty w Gdańsku. 

  

 

 

 

 

Gdynia, dnia 01.09.2015 
 
 

Ostatnie zmiany dodano Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30 sierpnia 2010 r. 
 
Ostatnie zmiany dodano Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 30 listopada 2010 r. na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. 
 
Ostatnie zmiany dodano Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30 sierpnia 2011 r. 
 
Ostatnie zmiany dodano Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30 sierpnia 2012 r. 
 
Ostatnie zmiany dodano Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2013 r. 
 
Ostatnie zmiany dodano Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2014 r. 
 
Ostatnie zmiany dodano Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 28 sierpnia 2015 r.   

 

 

 

Załączniki do Statutu Gimnazjum nr 3: 

1 .Program Wychowawczy 

2. Szkolny Program Profilaktyki 


