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Niniejszy Statut oparty jest na zasadach zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej, a także zgodny ze wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Czło-
wieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o 
Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system warto-
ści - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki.  
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Dział I  
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  
  

Rozdział 1 
Prawne podstawy działalności 

  
Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Króla Władysława Jagiełły  
w Sochaczewie działa na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 roku  
Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) 

2. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 roku Nr 67, poz. 
329 z późn. zm.). 

3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 
2104) 

4. Uchwały Nr VI/55/99 Rady Miasta Sochaczewa z dnia 12.03. 1999 w sprawie utworze-
nia Gimnazjum nr 2 w Sochaczewie przy ul. Staszica 106. 

5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r.  
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słu-
chaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. 
U. Nr 199, poz. 2046, z 2005 r. Nr 74, poz. 649, Nr 108, poz. 905 i Nr 218, poz. 1840 
oraz z 2006 r. Nr 100, poz. 694) z późn. zm. Rozporządzenie ministra edukacji narodo-
wej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w 
szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 11 maja 2007 r.).1 

6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramo-
wych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 2001r. Nr 61 
poz. 624) . 

7. (dodany) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w 
sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977).2 

8. Uchwały nr LIV/486/06 Rady Miasta Sochaczewa z dn. 17 stycznia 2006 r. w sprawie 
nadania imienia Gimnazjum nr 2 w Sochaczewie. 

9. Uchwały nr XXXIII/325/08 Rady Miasta Sochaczewa z dn. 28 października 2008 r.  
w sprawie zmiany nazwy (...) Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi 
im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie przy ul. Staszica 106. (Dz. U. Wojewódz-
twa Mazowieckiego nr 212, poz. 8603 z dn. 8 grudnia 2008 r.3 

10. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 
2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205, poz. 
1283)4 

Rozdział 2 
Przepisy definiujące 

 
§ 1 

  
1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

                                                             
1 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 13 marca 2014 r. 
2 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 13 marca 2014 r. 
3 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 26 lutego 2009 r. 
4 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 23 października 2014 r. 
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1) Szkole - należy przez to rozumieć Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  
i Sportowymi im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie, 

2) Ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 z późn. zm.), 

3) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i 
Sportowymi im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie, 

4) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Parlamentu Gimnazjum, Radzie Szkoły i 
Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć organy działające w Szkole, 

5) Uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich rodziców lub 
prawnych opiekunów, 

6) Wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wy-
chowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole, 

7) Organie prowadzącym Szkołę - należy przez to rozumieć Gminę – Miasto Sochaczew, 

8) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą - należy przez to rozumieć Kura-
torium Oświaty w Warszawie. 

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,  
w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku 
szkolnego, jest Kurator Oświaty.  

  
  

Rozdział 3 
Nazwa Szkoły i inne informacje o Szkole 

  
§ 25 

  
1. Ustalona nazwa (Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Króla Wła-

dysława Jagiełły w Sochaczewie) używana jest przez Szkołę w pełnym brzmieniu. 

2. Dotychczasowe zapisy „Gimnazjum nr 2 w Sochaczewie” występujące w dokumentach 
szkolnych otrzymują od dn. 23 grudnia 2008 r. brzmienie: Gimnazjum nr 2 z Oddziałami In-
tegracyjnymi i Sportowymi im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie. 

3. W dokumentach niemających charakteru formalnego dopuszczalne jest używanie dotych-
czasowej nazwy w brzmieniu: Gimnazjum nr 2 w Sochaczewie. 

 
§ 36 

  
1. Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Króla Władysława Jagiełły w 

Sochaczewie jest szkołą publiczną publiczną szkołą gimnazjalną.7 Siedziba Szkoły znajduje 
się w Sochaczewie, ul. Staszica 106. 

  
§ 4 

  
1. Szkoła może mieć własny hymn, sztandar, godło, ceremoniał i jednolity strój uczniowski.8 

1a. Jednolity strój uczniowski wprowadza się w roku szkolnym 2007/08.9 (skreślony) 
1b. Od roku szkolnego 2008/09 zostaje zniesiony obowiązek noszenia jednolitych strojów 
przez uczniów.10 

                                                             
5 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 3 kwietnia 2006 r. 
6 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 3 kwietnia 2006 r. 
7 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 16 listopada 2010 r. 
8 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 26 czerwca 2007 r. 
9 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 26 czerwca 2007 r. 
10 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 1 września 2008 r. 
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2. Tekst hymnu, opis sztandaru i godła, wzór jednolitego stroju uczniowskiego11 oraz zasady 
ceremoniału szkolnego określa Rada Szkoły, a w przypadku jej braku, Rada Pedagogiczna 
w porozumieniu z Parlamentem Gimnazjum i Radą Rodziców.  

  
  

§ 5 
  
1. Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole wynosi 3 lata.  
2. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, (dodany) 

zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego.12 
3. Stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów na podstawie odrębnych przepisów. 
4. Szkoła może prowadzić prowadzi13 klasy sportowe, autorskie, i integracyjne, może prowa-

dzić oddziały przysposabiające do pracy, wyrównawcze, z rozszerzonym językiem obcym 
autorskie i inne w zależności od potrzeb i zainteresowania uczniów i rodziców.  
W szkole mogą być również prowadzone innowacje i eksperymenty pedagogiczne.14 

5. Przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, przy czym zasady 
kwalifikowania uczniów do klas sportowych, realizujących naukę języka obcego na pozio-
mie rozszerzonym oraz do oddziałów sportowych, integracyjnych, wyrównawczych i przy-
sposabiających do pracy określają odrębne przepisy szczegółowe.15 

6. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. 
7. W szkole obowiązują ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów 
i sprawdzianów. 

8. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z biblioteki i świetlicy szkolnej. 
 
  

§ 6 
  
1. Zasady i tryb postępowania w sprawie realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 

określają odrębne przepisy.  
2. Na zasadach określonych odrębnymi przepisami Dyrektor może zezwolić uczniowi na indy-

widualny program lub tok nauki. (dodany)16 bądź spełnianie obowiązku szkolnego lub obo-
wiązku nauki poza szkołą. 

  
§ 7 

  
1. Na zasadach określonych w art. 56 Ustawy w Szkole mogą działać stowarzyszenia, funda-

cje i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych.  
2. Zasady funkcjonowania w Szkole związków zawodowych regulują odrębne przepisy.  

 
§ 8 

  
1. Szkoła jest jednostką budżetową. 
2. Skreślony17 
3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy. 
  

§ 9 
  
1. Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.  
2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych prze-

pisach. 

                                                             
11 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 26 czerwca 2007 r. 
12 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 13 marca 2014 r. 
13 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 10 marca 2008 r. 
14 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 26 lutego 2009 r. 
15 Uchwała Rady Pedagogicznej  z dn. 26 lutego 2009 r. 
16 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 31 sierpnia 2015 r. 
17 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 27 czerwca 2006 r. 
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3. (dodany)18 Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych informacji w zakresie nauczania, 
wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, szkoła nie pobiera od rodziców opłaty, bez 
względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

 
  

§ 10 
  
1. Szkoła może, na podstawie odrębnych przepisów, wydawać świadectwa promocyjne we-

dług własnego wzoru (skreślony)19. 
2. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania 

ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają 
odrębne przepisy.  

  
  
  

Rozdział 4 
 Cele i zadania Szkoły 

  
  

§ 11 
  
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz przepisach wydanych na jej pod-

stawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz 
opiekuńczej.  

2. Szkoła stwarza warunki do pełnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zain-
teresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne. 

 
  

§ 12 
  
W zakresie działalności dydaktycznej Szkoła w szczególności:  
1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończe-

nia Szkoły, 
2. pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego kształ-

cenia, współdziałając w tym zakresie z doradcą zawodowym, psychologiem, pedagogiem 
wychowawcami klas i rodzicami uczniów, 

3. działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zaintere-
sowań, imprez sportowych, olimpiad i konkursów, 

4. zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści pro-
gramu nauczania, 

5. zapewnia wszechstronną pomoc uczniom zdolnym w rozwijaniu ich predyspozycji i zainte-
resowań.  

  
§ 13 

  
1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.  
2. W zakresie działalności wychowawczej Szkoła w szczególności: 

1) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w 
Ustawie i przepisów do niej wykonawczych, w szczególności w Statucie, stosownie do 
warunków Szkoły i wieku uczniów,  

2) upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości, 
3) kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym),  
4) sprzyja zachowaniom proekologicznym,  
5) umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,  
6) szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości,  

                                                             
18 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 31 sierpnia 2015 r. 
19 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 16 listopada 2010 r. 
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7) budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Szkoły i środo-
wiska,  

8) wdraża do dyscypliny i punktualności.  
3. Szkoła wypracowuje i realizuje program będący alternatywą dla zagrożeń społecznych mło-

dego człowieka.  
4. Szkoła upowszechnia wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe 

postawy wobec wszelkiego rodzaju zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. 
  

§ 14 
  
Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwo-
ści.  
  

§ 15 
  
1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole sprawują:  

1) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych - nauczyciele prowadzący te zajęcia, 
2) podczas przerw - nauczyciele pełniący dyżury.  

2. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły, w tym w trakcie wycieczek orga-
nizowanych przez Szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz, za zgodą Dyrektora, inne 
osoby dorosłe, w szczególności rodzice.  

  
§ 16 

  
1. Plan dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor, (dodany)20  mając na względzie bezpieczeń-

stwo uczniów, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe.  
2. Zasady organizacyjno - porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich określa regulamin 

ustalony przez Dyrektora Szkoły. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego Statutu. 
  
  

§ 17 
  
Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Szkołę określa Regulamin 
wycieczek, który stanowi załącznik do niniejszego Statutu.21 
  

§ 18 
  
1. Indywidualne formy opieki polegają w szczególności na: 

1) udzielaniu, w miarę możliwości finansowych Szkoły, doraźnej lub stałej pomo-
cy finansowej,  

2) zapewnianiu możliwości korzystania z pomocy pedagoga, psychologa szkolnego lub do-
radcy zawodowego, koordynatora ds. bezpieczeństwa22 

2. Pomoc finansową, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, przyznaje się na zasadach określonych w 
odrębnych przepisach.  

  
§ 19 

  
1. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli uczą-

cych w tym oddziale. Dopuszcza się możliwość zaangażowania dwóch wychowawców do 
opieki nad oddziałem. 

2. W miarę możliwości organizacyjnych Szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy wycho-
wawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece wycho-
wawczej przez cały etap nauczania.  

3. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje Dyrektor.  
4. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy: 

1) z urzędu, 
2) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy, 

                                                             
20 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 31 sierpnia 2015 r. 
21 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 31 sierpnia 2015 r. 
22 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 26 czerwca 2007 r. 
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3) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału.  
5. Wnioski, o których mowa w ust. 4, nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich rozpatrze-

nia Dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 30 dni. 
6. Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia Statutu.  
  
  

Dział II 
ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ 

  
Rozdział 1 

Zagadnienia podstawowe 
  

§ 20 
  
1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nad Szko-

łą nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicz-
nego oraz nadzoru nad działalnością Szkoły w sprawach administracyjnych i finansowych, 
określają odrębne przepisy.  

2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność Szkoły wyłącznie  
w zakresie i na zasadach określonych w Ustawie. 

  
§ 21 

  
Szkołą kieruje Dyrektor z pomocą wicedyrektorów oraz osób zajmujących inne stanowiska kie-
rownicze. 23 
  

§ 22 
  
Kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształce-
nia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna.  
  

§ 23 
  
W Szkole działają organy samorządu uczniowskiego, zwanego dalej Parlamentem Gimnazjum, 
oraz mogą działać Rada Szkoły i Rada Rodziców oraz może działać Rada Szkoły24  
(o ile została utworzona zgodnie z unormowaniami Ustawy i Statutu). 
  

§ 24 
  
Działające w Szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i 
prowadzonej działalności. 
  
  

§ 25 
  
1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Szkoły, Rady Rodziców, Parlamentu Gimna-

zjum, jeżeli uchwała jest niezgodna z przepisami prawa - wyznaczając termin na wyelimi-
nowanie stwierdzonych uchybień.  

2. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nad-
zór pedagogiczny, a w sprawach wymienionych w art. 34a ust. 1 Ustawy - także organ pro-
wadzący Szkołę.  

3. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, uchwała traci moc w zakresie 
objętym ingerencją Dyrektora.  

  
§ 26 

  
                                                             
23 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 31 sierpnia 2015 r. 
24 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 26 lutego 2009 r. 
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Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej określa art. 41 ust. 
3 Ustawy. 
  

§ 27 
  
Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Szkole organami oraz po-
dejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do Dyrektora. 
  

§ 28 
  
Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się do postępowań uregulo-
wanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach: 

1) odpowiedzialności dyscyplinarnej, 
2) odpowiedzialności porządkowej,  
3) sporów wynikających ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.  

  
  

Rozdział 2 
Dyrektor Szkoły 

 
§ 29 

  
1. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Szkołę. 
2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy. 
  

§ 30 
  
1. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy 

Szkoły. 
2. Dyrektor w szczególności zabiega o tworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły. 
  

§ 31 
  
Do zadań Dyrektora należą w szczególności: 

1) w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Szkoły: 
a) przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji 

uczniów,  
b) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Szkoły, przenoszenia ich 

do innych klas lub oddziałów, 
c) występowanie do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szko-

ły,  
d) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych prze-

pisach, 
e) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycie-

lami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,  
f) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka, 

2) w zakresie spraw organizacyjnych: 
a) opracowanie arkusza organizacji Szkoły,  
b) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć,  
c) ustalenie zakresu obowiązków dla pracowników Szkoły, 
d) opracowanie planu nauczycielskich dyżurów międzylekcyjnych, 

3) w zakresie spraw finansowych: 
a) opracowanie planu finansowego Szkoły,  
b) przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i 

Radzie Szkoły lub Radzie Rodziców, 
c) realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi 

w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej 
szkół, 
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4) w zakresie spraw administracyjno - gospodarczych oraz biurowych: 
a) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno - gospodarczą Szkoły, 
b) organizowanie wyposażenia Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny, 
c) organizowanie i nadzorowanie kancelarii Szkoły,  
d) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawi-

dłowego wykorzystywania druków szkolnych, 
e) organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno - 

remontowych,  
f) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego,  

5) w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych: 
a) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
b) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Szkole po-

rządku oraz dbałości o czystość i estetykę Szkoły,  
c) wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszech-

nej samoobrony. 
  

§ 32 
  
1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracow-

ników niebędących nauczycielami. 
2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor w szczególności: 

1) decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły, 
2) decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom  

i innym pracownikom Szkoły,  
3) wnioskuje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły, w sprawach od-

znaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szko-
ły,  

4) określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Szkoły, 
zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,  

5) dysponuje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, zgodnie z ustalonym regu-
laminem. 

  
§ 33 

  
Dyrektor reprezentuje Szkołę na zewnątrz. 
  

§ 34 
  
1. Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 
2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia 

Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej. 
  

§ 35 
  
1. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Szkoły, Radą Pedagogiczną, 

Radą Rodziców, organami Samorządu Uczniowskiego oraz innymi organizacjami pozarzą-
dowymi działającymi w Szkole, a także z innymi organizacjami działającymi poza szkołą. 

2. Dyrektor - poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych  
z podmiotami, o których mowa w ust. 1, w szczególności: 

1) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne 
wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz sprawozdanie z 
działalności Szkoły w każdym roku,  

2) udziela Radzie Rodziców i Radzie Szkoły informacji o działalności dydaktyczno -
 wychowawczej Szkoły.  

 
Rozdział 3 

Inne stanowiska kierownicze 
  

§ 36 
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1. W Szkole mogą być tworzone stanowiska wicedyrektorów.25 
Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe26 stanowiska wice-
dyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 
  

§ 37 
  
1. Stanowisko wicedyrektora powierza i odwołuje z niego Dyrektor, po zasięgnięciu opinii or-

ganu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej. 
2. Szczegółowy zakres kompetencji wicedyrektora określa Dyrektor, powierzając 

to stanowisko.  
3. W sytuacji, gdy Dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa wi-

cedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora.  
  
  

Rozdział 4 
Rada Pedagogiczna 

  
  

§ 38 
  
W Szkole działa Rada Pedagogiczna.  
  

§ 39 
  
1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. 
2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą - z głosem doradczym - brać także udział inne 

osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 
3. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor.  
4. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Regulamin działalności uchwalony 

przez Radę. Stanowi on załącznik do niniejszego statutu. 
  

§ 40 
  
1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,  
2) ustalanie - po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców - szczegóło-

wych kryteriów ocen zachowania ucznia, trybu i zasad ich ustalania oraz trybu odwoław-
czego w tym zakresie,  

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole 
po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Szkoły lub Radę Rodziców, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły, 
5) uchwalanie i nowelizowanie Regulaminu swojej działalności, 
6) ustalanie innego - niż 45 minut - czasu trwania godziny lekcyjnej.  
7) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowa-

nego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu do-
skonalenia pracy szkoły lub placówki.27 

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
1) powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący 

Szkołę,  
2) przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi, 
3) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w Szkole oraz odwoływanie z tych stano-

wisk,  
4) organizację pracy Szkoły, 
5) projekt planu finansowego Szkoły,  

                                                             
25 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 31 sierpnia 2015 r. 
26 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 31 sierpnia 2015 r. 
27 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 31 sierpnia 2015 r. 
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6) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,  
7) propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wyna-

grodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych, 

8) podjęcie w Szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, stosownie do art. 56 
ustawy. na podstawie odrębnych przepisów.28 

3. Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie. 
4. Rada Pedagogiczna ponadto: 

1) może wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze w Szkole, 
2) deleguje swoich przedstawicieli do pracy w innych organach.  

  
§ 41 

  
1. Rada Pedagogiczna wykonuje także zadania rady szkoły - do czasu jej utworzenia w Szko-

le, sformułowane w przepisach prawa szkolnego.  
2. Rada Pedagogiczna, wykonując zadania nieutworzonej rady szkoły, zobowiązana jest do 

zasięgnięcia opinii Rady Rodziców i Parlamentu Gimnazjum. 
  
  

  
Rozdział 5 

Rada Szkoły 
  
  

§ 42 
  
W Szkole może działać Rada Szkoły. 
  
  

§ 43 
  
1. Kadencja Rady Szkoły trwa trzy lata szkolne i upływa z dniem 31 sierpnia.  
2. Wybory do Rady Szkoły pierwszej i kolejnej kadencji przeprowadza się do 30 września. 
3. Dotychczasowa Rada Szkoły działa do pierwszego zebrania Rady nowej kadencji nie dłużej 

jednak niż do 15 października.  
4. Pierwsze zebranie Rady Szkoły nowej kadencji zwołuje i otwiera dotychczasowy Przewod-

niczący Rady Szkoły.  
5. W razie uchybienia terminowi, o którym mowa w ust. 3, kompetencje, o których mowa  

w przepisie poprzedzającym, realizuje Dyrektor.  
  

§ 44 
  
1. W skład Rady Szkoły wchodzi po 3 nauczycieli, rodziców i uczniów.  
2. Członkowie Rady Szkoły są wybierani oddzielnie przez poszczególne grupy reprezentowa-

ne w Radzie.  
  

§ 45 
  
Powstanie Rady Szkoły w pierwszej kadencji organizuje Dyrektor na łączny wniosek dwóch 
spośród następujących podmiotów: 

1) Rady Pedagogicznej, 
2) Rady Rodziców, 
3) Parlamentu szkolnego. 
  

§ 46 
  

                                                             
28 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 31 sierpnia 2015 r. 
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1. Możliwa jest coroczna wymiana 1/3 składu Rady Szkoły, w przypadku, gdy część jej człon-
ków opuści szkołę lub zrezygnuje z pracy w Radzie. Decyzję w sprawie wyborów uzupełnia-
jących podejmuje Rada Szkoły. 

2. Jeżeli nastąpi zmniejszenie składu Rady szkoły poniżej 2/3 ogólnej liczby jej członków, 
przeprowadza się przedterminowe wybory nowej Rady.  

3. Wybory członków Rady Szkoły są powszechne, równe, tajne i bezpośrednie. 
  

§ 47 
  

Wybory członków Rady Szkoły przeprowadzają komisje wyborcze, które powołują:  
1) do wyboru nauczycieli – Rada Pedagogiczna, 
2) do wyboru rodziców – Rada Rodziców, 
3) do wyboru uczniów – Parlament Gimnazjum. 

  
§ 48 

  
1. Prawo zgłaszania kandydatów mają: 

1) grupa 5 nauczycieli, 
2) grupa 25 rodziców, 
3) grupa 40 uczniów.  

2. Pisemne zgłoszenie wraz ze zgodą kandydata przekazuje się Komisji Wyborczej.  
  

§ 49 
  
1. Szczegółowe regulaminy wyborów uchwalają: 

1) do wyboru nauczycieli – Rada Pedagogiczna, 
2) do wyboru rodziców – Rada Rodziców, 
3) do wyboru uczniów – Parlament Gimnazjum. 

2. Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca wskaże co najmniej jed-
ną osobę, na którą głosuje, jednak nie więcej niż wynosi liczba wybieranych przez zebranie 
członków Rady Szkoły.  

  
§ 50 

  
Kalendarz wyborów określa Dyrektor Szkoły. 
  

§ 51 
  
1. Członkostwo w Radzie Szkoły wygasa wskutek: 

1) śmierci, 
2) zrzeczenia się członkostwa, 
3) utraty prawa wybieralności, 
4) niebrania udziału w pracach Rady bez usprawiedliwienia przez 6 miesięcy. 

2. Wygaśnięcie członkostwa stwierdza Rada Szkoły.  
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, Rada Szkoły podejmuje uchwałę o wstąpieniu na miej-

sce dotychczasowego członka, kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą 
liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności. 

4. W razie braku możliwości, o której mowa w ust. 3, przeprowadza się wybory uzupełniające.  
  

§ 52 
  
1. Rada Szkoły stanowi forum porozumienia społeczności szkolnej służące współpracy i roz-

wiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły.  
2. Do kompetencji Rady Szkoły należy w szczególności: 

1) uchwalanie i nowelizowanie: 
a) Statutu, 
b) Regulaminu działalności Rady Szkoły,  

2) odwoływanie się od decyzji kuratora oświaty w sprawie uchylenia Statutu albo niektórych 
jego postanowień (art. 60 ust. 3 ustawy) na podstawie odrębnych przepisów,29 

                                                             
29 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 31 sierpnia 2015 r. 
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3) wyrażanie opinii w sprawach: 
a) powierzenia stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący 

Szkołę,  
b) przedłużenia powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi,  
c) powierzenia innych stanowisk kierowniczych w Szkole oraz odwoływania z tych sta-

nowisk, 
d) planu finansowego Szkoły, 
e) projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 
f) związanych z przygotowywaniem oceny pracy Dyrektora,  
g) innych istotnych dla Szkoły, 

4) występowanie do: 
a) organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oce-

ny działalności Szkoły, Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego  
w Szkole; wnioski te mają dla organu charakter wiążący,  

b) Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego Szkołę, w szczególności w 
sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych, 

c) Dyrektora o zorganizowanie zebrania Rady Pedagogicznej,  
d) właściwego organu o dokonanie oceny pracy nauczyciela na zasadach określonych w 

Karcie Nauczyciela, 
e) organu prowadzącego Szkołę z wnioskiem o nadanie lub zmianę imienia Szkoły,  

5) przedstawianie wniosków w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych 
Szkoły, 

6) ocenianie z własnej inicjatywy sytuacji oraz stanu Szkoły. ocenianie z własnej inicjatywy 
sytuację oraz stan szkoły i występowanie z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, 
organów nadrzędnych, w tym organu prowadzącego szkołę, w szczególności w spra-
wach organizacji zajęć, o których mowa w Ustawie.30 

3. Rada Szkoły może ustanowić odznaki dla wyróżniających się uczniów i określić warunki ich 
uzyskania.  

  
§ 53 

  
Rada Szkoły może gromadzić fundusze przeznaczone na wspieranie działalności statutowej 
Szkoły.  
  
  

Rozdział 6 
Rada Rodziców 

  
§ 54 

  
1. W Szkole może działać Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.  
2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów Szkoły. 
3. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców, w tym szczegółowe 

zasady wyznaczania przedstawicieli rodziców do pracy w innych organach okre-
śla Regulamin działalności Rady Rodziców. 

4. Regulamin, o którym mowa w ust. 3, uchwalany przez Radę Rodziców, nie może być 
sprzeczny ze Statutem.  

5. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpra-
cuje z Radą Rodziców - osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela. 

  
§ 55 

  
1. Zgromadzenie ogółu rodziców zwołuje: 

1) w sprawie ustalenia zasad tworzenia Rady Rodziców - Dyrektor, 
2) w innych sprawach, w szczególności celem nowelizacji zasad tworzenia Rady Rodzi-

ców - właściwy organ Rady Rodziców. 

                                                             
30 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 31 sierpnia 2015 r. 
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2. Zwołanie Zgromadzenia ogółu rodziców polega na zawiadomieniu rodziców o celu, miejscu 
oraz pierwszym i ewentualnym drugim terminie Zgromadzenia. W razie, gdy Zgromadzenie 
zwołuje organ Rady Rodziców, odrębnie zawiadamia o tym Dyrektora. 

3. Drugi termin Zgromadzenia ogółu rodziców może zostać wyznaczony w tym samym dniu na 
wypadek braku quorum w pierwszym terminie. 

  
§ 56 

  
1. Zgromadzenie ogółu rodziców prowadzi organ zwołujący. 
2. Obrady Zgromadzenia ogółu rodziców są utrwalane w formie protokołu, zawierającego co 

najmniej:  
1) termin i miejsce Zgromadzenia, 
2) stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia (quorum), a także braku prawomocności w 

pierwszym terminie, jeśli taka sytuacja miała miejsce, 
3) listę rodziców uczestniczących w Zgromadzeniu oraz listę innych uczestników Zgroma-

dzenia, 
4) przyjęty porządek obrad,  
5) treść podjętych uchwał, 
6) podpisy prowadzącego i protokolanta. 

  
§ 57 

  
1. Uchwały Zgromadzenia ogółu rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów,  

w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy rodziców – w pierwszym terminie 
Zgromadzenia.  

2. W drugim terminie Zgromadzenia uchwały są podejmowane przez obecnych w Zgromadze-
niu. 

3. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów, „za”, która przewyższa, o co najmniej 
jeden głos liczbę głosów “przeciw”. Głosy “wstrzymujące się” są pomijane. 

  
§ 58 

 
1. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami doty-

czącymi wszystkich spraw Szkoły. 
  

§ 59 
  
1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źró-

deł, przeznaczane na wspieranie statutowej działalności Szkoły (Fundusz Rady Rodziców). 
2. Zasady wydatkowania środków Funduszu określa Regulamin działalności Rady Rodziców. 
3. W miarę możliwości Dyrektor udziela pomocy w obsłudze finansowej Funduszu. 
  
  

Rozdział 7 
Samorząd Uczniowski 

  
  

§ 60 
  
Postanowienia ogólne  
  
1. Samorząd uczniowski Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Króla 

Władysława Jagiełły w Sochaczewie, zwany dalej Parlamentem Gimnazjum, działa w opar-
ciu o artykuł 55 zapisy Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (z późn. zm.) i jest 
zgodny ze Statutem Gimnazjum.31 

2. Parlament tworzą z mocy prawa wszyscy uczniowie szkoły. 
3. Jest organizacją niezależną, a jego organy reprezentują ogół uczniów szkoły. 

                                                             
31 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 31 sierpnia 2015 r. 
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4. Zasady wybierania organów samorządu określa regulamin wyborów, uchwalony przez Par-
lament Gimnazjum. 

  
§ 61 

  
Organami samorządu uczniowskiego są: 
1. Przewodniczący Rady Parlamentu Gimnazjum. 
2. Rada Parlamentu gimnazjum. 
3. Przedstawiciele samorządów klasowych. 
  
  
Rada Parlamentu składa się następujących osób: 
1. przewodniczącego 
2. zastępcy przewodniczącego 
3. sekretarza 
4. skarbnika 
5. przewodniczącego sekcji powołanych przez radę Samorządu Uczniowskiego; 
W skład rady przedstawicieli samorządów klasowych wchodzą przewodniczący wszystkich klas. 
  

§ 62 
  
Kompetencje organów Parlamentu Gimnazjum 
  
1. Przewodniczący Rady: 

1) reprezentuje Parlament gimnazjum, 
2) kieruje jego pracą, 
3) przewodniczy obradom, 
4) przydziela zadania poszczególnym sekcjom, 
5) organizuje współdziałanie Rady Parlamentu z samorządami klasowymi. 

2. Kompetencje Rady Parlamentu: 
1) podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania Samorządu, 
2) opracowanie programu prac Samorządu, 
3) kierowanie bieżącymi sprawami Samorządu, 
4) reprezentowanie Samorządu wobec instytucji i organizacji działających w szkole i poza 

nią, 
5) informowanie o prawach i obowiązkach uczniów,  
6) nawiązywanie kontaktów z innymi Samorządami, 
7) gromadzenie środków finansowych dla realizacji celów statutowych, 
8) prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków i przedstawienie ich raz w roku Radzie 

Przedstawicieli Samorządów Klasowych, 
9) organizowanie referendum w sprawach ważnych dla szkoły, 
10) współpraca z przewodniczącymi klas,  
11) dokonywanie wyborów opiekuna Samorządu Uczniowskiego spośród kandydatów wska-

zanych przez Dyrektora szkoły. 
3. Kompetencje Rady Przedstawicieli Samorządów Klasowych: 

1) proponowanie zmian w Regulaminie Parlamentu, 
2) powoływanie Komisji Wyborczej, 
3) przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych i przedstawienie ich ogółowi uczniów, 
4) na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady, które odbywa się nie później niż do 15 

września, Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza w celu spraw-
nego przeprowadzenia wyborów do Rady Parlamentu, 

5) Rada sporządza protokoły z posiedzeń. 
4. Zebrania Rady Parlamentu zwołuje przewodniczący w zależności od potrzeb, nie rzadziej 

jednak niż raz na kwartał. 
5. Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co 

najmniej połowy jej członków. 
6. Dyrektor zapewnia organom Parlamentu gimnazjum warunki organizacyjne, w tym lokalowe 

oraz stale współpracuje z Radą poprzez opiekuna Samorządu. 
  

§ 63 
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Zasady pracy Samorządu Uczniowskiego określa regulamin działalności uchwalony przez Par-
lament Gimnazjum. 
  
 

Dział III 
ORGANIZACJA SZKOŁY 

  
  

Rozdział 1 

Planowanie działalności Szkoły 
  

§ 64 
  
1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkol-

ny.  
2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry półrocza32, z których pierwszy kończy się klasyfika-

cją śródroczną, a drugi klasyfikacją roczną. Rada Pedagogiczna może wprowadzić, na dro-
dze uchwały, inny podział roku szkolnego, z zachowaniem jednakże wymogu przeprowa-
dzenia klasyfikacji na zakończenie każdego z okresów i klasyfikacji rocznej.  

3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecz-
nych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.  

4. Ustala się zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w pierwszym półroczu roku 
szkolnego na styczeń.33 

  
§ 65 

  
Podstawę organizacji pracy Szkoły: 

1) Ustawa o systemie oświaty, 
2) Ustawa Karta Nauczyciela, 
3) Rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty jak również rozporządzenia in-

nych ministerstw w sprawach dotyczących oświaty, 
4) (dodany) 34 Wizję i misję szkoły, 
5) Szkolny Program Dydaktyczno – Wychowawczy i program profilaktyki,35 
6) Arkusz organizacyjny Szkoły,  
7) Tygodniowy rozkład zajęć.  

  
§ 66 

  
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji szkoły 

opracowywany przez Dyrektora na podstawie planu nauczania i zatwierdzony przez organ 
prowadzący szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą,36 

2. Wzór arkusza organizacji szkoły każdorazowo ustala organ sprawujący nadzór pedago-
giczny. prowadzący szkołę.37 

  
§ 67 

  
Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowaw-
czych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalany przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego 
arkusza organizacji Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 
  

§ 68 
  
                                                             
32 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 16 listopada 2010 r. 
33 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 25 października 2007 r. 
34 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 31 sierpnia 2015 r. 
35 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 31 sierpnia 2015 r. 
36 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 31 sierpnia 2015 r. 
37 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 31 sierpnia 2015 r. 
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Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy. 
  
  

  
  

Rozdział 2 
Formy prowadzenia działalności dydaktyczno - wychowawczej 

  
§ 69 

  
1. Minister Edukacji Narodowej i Sportu właściwy do spraw oświaty38 każdorazowo ustala dni 

wolne od zajęć dydaktycznych. 
2. Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Parlamentem Gimnazjum i Radą Rodziców ustala 

corocznie formę przeprowadzenia i terminy: 
1) Dnia Gimnazjalisty, 
2) Dnia Sportu Szkolnego, Festiwalu Nauki i Święta Szkoły39, 
3) Zajęć integracyjnych dla uczniów klas pierwszych, 
4) Innych zajęć i uroczystości mających charakter świąt ważnych dla całej społeczności 

szkolnej.  
3. Klasy mogą organizować wycieczki, lekcje muzealne i inne w zależności od zainteresowa-

nia  
i potrzeb. 

4. W czasie dni wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła realizuje następujące cele: 
1) integracja zespołów klasowych i społeczności uczniowskiej, 
2) budowanie tradycji szkolnych,  
3) rozwijanie umiejętności twórczego i aktywnego spędzania czasu wolnego, 
4) propagowanie zdrowego stylu życia, 
5) przedstawianie osiągnięć klasy i szkoły, 
6) prezentacja dorobku zajęć pozalekcyjnych, 
7) współpraca z rodzicami i środowiskiem, 
8) zapewnianie poczucia bezpieczeństwa w realiach szkolnych. 

  
§ 7040 

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

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów ob-
owiązkowych, określonych planem nauczania. 

2. Przeciętną liczbę uczniów w oddziale ustala organ prowadzący Szkołę. 
3. Dyrektor corocznie, na podstawie odrębnych przepisów, określa, na jakich zajęciach dojdzie 

do podziału oddziałów na grupy.  
4. Przy podejmowaniu decyzji, o której mowa w ust. 3, należy uwzględniać zasady wynikające 

z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania oraz wysokość środków finansowych 
posiadanych przez Szkołę.  

 
§ 7141 

 
1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:  

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z za-
kresu kształcenia ogólnego prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym. 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:  
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nau-

czany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt. 1,  

                                                             
38 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 31 sierpnia 2015 r. 
39 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 16 lutego 2012 r. 
40 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 31 sierpnia 2015 r. 
41 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 31 sierpnia 2015 r. 
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b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program 
nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nau-
czania;  

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;  
4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  
5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.  

2. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą 
organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.  

3. Godzina obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych trwa 45 minut. 
4. W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne. 

 
§ 7242 

 
1. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także: 

1) zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 
ust. 2 (nauka religii/etyki),  

2) zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 
ust. 3 (zajęcia związane z podtrzymywaniem poczucia tożsamości narodowej, et-
nicznej, językowej i religijnej, a w szczególności nauka języka oraz własnej historii i 
kultury),  

3) zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie Ustawy 
z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warun-
kach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.); wie-
dza o życiu seksualnym człowieka), organizowane w trybie określonym w tych 
przepisach.  

2. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w Ustawie zajęcia edukacyjne. 
3. Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, zajęcia prowadzone w ramach po-

mocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia 
uczniów mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy 

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

w systemie klasowo - lekcyjnym.  
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę w sprawie innego czasu trwania godziny lekcyj-

nej przy zachowaniu tygodniowego wymiaru czasu pracy.  
4. W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne. 
 
  

§ 72 (skreślony)43 
  
1. Szkoła organizuje zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań, zajęcia profilaktyczno-

edukacyjne i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo 
– lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyszkolnych,  
a także podczas wycieczek i wyjazdów. 

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, organizowane są w ramach czasu pracy nauczyciela 
zatrudnionego w szkole. 

 
  

§ 73 
 

1. Szkoła może prowadzić prowadzi44 stołówkę, w której prowadzi się żywienie dożywianie45 
uczniów. 

2. Ze stołówki mogą korzystać pracownicy szkoły z odpowiednią odpłatnością określaną co-
rocznie przez dyrektora szkoły. 

 
 

                                                             
42 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 31 sierpnia 2015 r. 
43 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 31 sierpnia 2015 r. 
44 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 11 marca 2008 r. 
45 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 16 lutego 2012 r. 
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Rozdział 3 

Świetlica szkolna 
  

§ 74 
  

Świetlica szkolna realizuje pozalekcyjne formy działalności wychowawczo-opiekuńczej Szkoły.  
  

§ 75 
  
Do zadań świetlicy należy w szczególności: 

1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie 
do samodzielnej pracy umysłowej; 

2) rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie; 
3) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki 

oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego; 
4) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej: kształtowanie nawyków higieny i czystości 

oraz dbałości o zachowanie zdrowia; 
5) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami Szkoły. 

  
§ 76 

  
1. Zajęcia prowadzone w świetlicy realizuje się zgodnie z rocznym planem pracy.  
2. Świetlica jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych, w godzinach ustalonych przez dyrek-

tora szkoły.  
3. Regulamin działalności świetlicy stanowi załącznik do niniejszego statutu. 
 
 
 

Rozdział 4 
Biblioteka szkolna 

  
§ 77 

  
1. Biblioteka szkolna jest Centrum Informacji Naukowej, służącym realizacji potrzeb i zaintere-

sowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu na-
uczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy  
o regionie.  

2. W skład Biblioteki wchodzą:  
1) wypożyczalnia, (z brakiem dostępu do półek)46, 
2) czytelnia  
3) sala audiowizualna. 

  
§ 78 

  
Z Biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także – 
za zgodą dyrektora – inne osoby. 
  

§ 79 
  
Do zakresu działania nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy: 

1) dokonywanie, w ramach przyznanych funduszy, racjonalnych zakupów książek i czaso-
pism oraz właściwe opracowywanie zbiorów, 

2) zorganizowanie udostępniania zbiorów, 
3) dokonywanie analiz stanu czytelnictwa uczniów i nauczycieli oraz inspirowanie czytelnic-

twa, 
                                                             
46 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 23października 2014 r. 
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4) współpraca z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami przy kształtowaniu właściwej 
struktury zbiorów oraz organizacji obiegu lektur i przygotowywaniu materiałów na lekcje, 

5) kompletowanie pozycji książkowych dotyczących historii, współczesności i rozwoju re-
gionu oraz popularyzacja tej wiedzy wśród uczniów i nauczycieli,  

6) współpraca z rodzicami – oferowanie im literatury z zakresu problemów wychowawczych 
dziecka,  

7) dbałość o urządzenie lokalu i zaopatrzenie biblioteki w sprzęt i pomoce, 
8) inwentaryzacja, i zabezpieczenie zbiorów skontrum.47 
9) zabezpieczenie zbiorów.48 

  
  

§ 80 
  
1. Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych.  
2. Biblioteka może być również czynna w dni wolne od zajęć w zależności od potrzeb szkoły. 
3. Godziny pracy Biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć, 

w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i 
po ich zakończeniu.  

 
  

§ 81 
  
Szczegółowe zasady korzystania z Biblioteki określa odrębny regulamin stanowiący załącznik 
do niniejszego statutu. 
 
 

Dział IV 
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

  
  

Rozdział 1 
Zagadnienia podstawowe 

  
  

§ 82 
  
1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników: administracyjnych, technicznych  

i pracowników obsługi. 
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły określają odrębne przepisy.  
  

§ 83 
  
Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz zasady ich wynagradzania określają 
odrębne przepisy.  
  
  

Rozdział 2 
Zakres zadań nauczycieli - przepisy ogólne. 

  
  

§ 84 
  

                                                             
47 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 23 października 2014 r. 
48 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 23 października 2014 r. 
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1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obo-
wiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także szanowania godności 
osobistej ucznia.  

2. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedli-
we traktowanie wszystkich uczniów.  

  
§ 85 

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

dzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.  
2. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim: 

1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach 
określonych w przepisach odrębnych, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo, 

2) zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, w szczególności poprzez: 
a) realizację programów nauczania, opracowywanie na ich podstawie roz-

kładów materiału (planów wynikowych),49 
b) stosowanie właściwych metod nauczania,  
c) systematyczne przygotowywanie się do zajęć, 
d) pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć, 
e) właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji działalno-

ści pedagogicznej, 
3) dba o pomoce dydaktyczno - wychowawcze i sprzęt szkolny, 
4) (dodany)50 udziela pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji o 

tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, oraz wskazówek do samodziel-
nego planowania własnego rozwoju, a rodzicom także informacji o szczególnych 
uzdolnieniach ucznia, 

5) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania, 
6) udziela uczniom pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o 

rozpoznane potrzeby uczniów, 
7) stosuje odpowiednie programy w pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w 

nauce51 
  

§ 86 
  
1. Nauczyciele obowiązkowo uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej. 
2. Nieobecność podczas zebrania Rady Pedagogicznej musi być każdorazowo usprawiedli-

wiona. Nieusprawiedliwiona nieobecność pociąga za sobą konsekwencje określone odręb-
nymi przepisami.  

3. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej, na 
zasadach określonych w art. 43 ust. 3 Ustawy oraz Ustawy z dn. 29.08.97 o Ochronie Da-
nych Osobowych, Dz. Ust. nr 133 poz. 833. 

  
§ 87 

  
Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także permanentne doskonalenie umie-
jętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, w szczególności po-
przez: 

1. pracę własną, 
2. udział w pracach zespołów działających w Szkole, 
3. korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej. 
4. doskonalenie na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych 

  
§ 88 

  
Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają 
odrębne przepisy.  

  
                                                             
49 Uchwała rady pedagogicznej z dn. 22.10.2009 r. 
50 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 31 sierpnia 2015 r. 
51 Uchwała rady pedagogicznej z dn. 25.10.2009 r. 
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§ 89 
  
1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą 

zespoły przedmiotowe: humanistyczny, matematyczno-informatyczny, przyrodniczy, języ-
ków obcych, wychowania fizycznego i inne w zależności od potrzeb.  

2. Pracą Zespołu Przedmiotowego kieruje, wybierany przez nauczycieli danego zespołu, 
przewodniczący zespołu.  

3. Zespół przedmiotowy pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny. Cele  
i zadania Zespołu Przedmiotowego obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji pro-
gramów nauczania i korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a tak-
że uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,  

2) opracowanie sposobów oceniania przedmiotowego oraz sposobów badania wyni-
ków nauczania, 

3) opracowanie form i metod realizacji ścieżek edukacyjnych, 
4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w 

uzupełnianiu ich wyposażenia,  
5) organizowanie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, 
6) opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymen-

talnych programów nauczania. 
4. Zebrania zespołów są protokołowane. 
 

§ 90 
  
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół nauczycielski. W jego 

pracach może uczestniczyć przedstawiciel dyrekcji szkoły, pedagog, psycholog i doradca 
zawodowy.  

2. Celem zespołu jest koordynacja działań zmierzających do harmonijnej realizacji przez nau-
czycieli zadań w zakresie nauczania, kształtowania umiejętności oraz wychowania. Zadania 
te tworzą wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela 
oddziału. 

3. Szczegółowe zadania zespołu nauczycieli oddziału: 
  
Dotyczące początku roku szkolnego: 

1) Opracowanie zestawu programów i podręczników szkolnych dla danego oddziału.  
2) Ustalenie zakresu wymagań z poszczególnych przedmiotów i na poszczególne stopnie 

szkolne.  
3) Ustalenie ścieżek edukacyjnych.  
4) Zapoznanie się z wynikami sprawdzianu poziomu opanowania wiadomości i umiejętno-

ści z zakresu szkoły podstawowej w celu właściwego zaplanowania pracy  
w pierwszych miesiącach nauki w klasie pierwszej. 

5) Gromadzenie propozycji do wychowawczego planu pracy oddziału. 
6) Zapoznanie rodziców z wychowawczym planem pracy oddziału. 

  
Dotyczące całego roku szkolnego: 

1) Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej każdego ucznia. 
2) Wyłonienie uczniów wymagających diagnozowania w Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej. 
3) Ustalenie przyczyn trudności wychowawczych i dydaktycznych oraz metod ich likwido-

wania. 
4) Otoczenie szczególną opieką uczniów, u których stwierdzono jakiekolwiek wady rozwo-

jowe (np. postawy, wzroku, słuchu itp.). 
5) Zwrócenie szczególnej uwagi na uczniów z orzeczoną dysfunkcją. 
6) Konsekwentne i zdecydowane przeciwdziałania absencji, przemocy i wszelkim zacho-

waniom destrukcyjnym. 
7) Poszukiwanie środków zaradczych w celu rozwiązania problemów wychowawczych  

i likwidowania niepowodzeń szkolnych. 
8) Motywowanie uczniów do rozwijania swoich umiejętności. 
9) Dostrzeganie i nagradzanie wszelkich osiągnięć uczniów. 
10) Zachęcanie do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 
11)  Propagowanie zdrowego trybu życia. 
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12) Kontrola postępów w nauce uczniów pod kątem egzaminu gimnazjalnego. 
 
  
  

Rozdział 3 
Zakres zadań wychowawcy 

  
§ 91 

  
1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,  

a w szczególności:  
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,  
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 
2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 
2) wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

a) planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrują-
ce zespół uczniowski, 
b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 

3) zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w Szkole zasadami oceniania, klasyfi-
kowania i promowania uczniów, 

4) zapoznaje rodziców z wymaganiami na poszczególne oceny, 
5) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi  

i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych 
uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i 
niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki, 

6) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów (z wykorzystaniem różnorodnych form komuni-
kacji, w tym elektronicznej), w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci, 
b) współdziałania z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w ich działaniach 

wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców pomocy w swoich 
działaniach,  

c) włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły, 
d) współpracuje z pedagogiem i psychologiem szkolnym i innymi specjalistami 

świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także 
zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.  

e) organizacji imprez klasowych, szkolnych i pozaszkolnych. 
3. Organizację i formy udzielania na terenie Szkoły pomocy, o której mowa w ust. 2 pkt. 5d, 

określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedago-
gicznej.  

  
§ 92 

  
1. Realizując zadania wymienione w § 90, wychowawca organizuje spotkania z rodzicami 

uczniów. 
2. Szczegółowe zasady informowania rodziców o bieżących i okresowych wynikach w nauce 

ich dzieci reguluje Wewnątrzszkolny System Oceniania. 
  

§ 93 
  
1. Wychowawcy oddziałów równoległych tworzą Zespoły Wychowawcze. 
2. Pracą Zespołu Wychowawczego kieruje, powołany przez Dyrektora, przewodniczący ze-

społu. 
3. Celem Zespołu Wychowawczego jest koordynowanie pracą wychowawczą nauczycieli  

i proponowanie działań wychowawczych. 
4. Do zadań Zespołów Wychowawczych należy: 
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a) analiza sytuacji wychowawczej szkoły, 
b) wypracowywanie procedur rozwiązywania problemów, 
c) szukanie skutecznych sposobów zapobiegania uzależnieniom i innym negatywnym za-

chowaniom uczniów, 
d) tworzenie programów przeciwdziałania przemocy i agresji wśród uczniów. 

  
 Rozdział 4 

Udzielanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
§ 9452 

Za realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów 
odpowiada dyrektor szkoły. 

 

§ 94a (dodany)53 

W szkole mogą być zatrudnieni pedagog, psycholog i logopeda. W szkole może być zatrudnio-
ny również doradca zawodowy. 

§ 95 

Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności: 
1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń 

szkolnych, 
2. określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 
3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli, 
4. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wy-

chowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w 
stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli, 

5. wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu 
wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,  

6. planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców 
i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,  
w przypadku gdy w szkole brak jest doradcy zawodowego, 

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

 

§ 96 

Do zadań psychologa należy w szczególności: 
1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozo-

wanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia, 
2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, 
3. określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań 

profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczy-
cieli, 

4. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 
uczniów, rodziców i nauczycieli, 

5. wspomaganie uczniów i ich rodziców w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu, 
6. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zacho-

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

7. wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów pro-
blemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szko-
ły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach. 

 
§ 97 

                                                             
52 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 31 sierpnia 2015 r. 
53 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 31 sierpnia 2015 r 
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Do zadań logopedy należy w szczególności: 
1. przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy 

głośnej i pisma,  
2. diagnozowanie logopedyczne oraz - odpowiednio do jego wyników -organizowanie pomocy 

logopedycznej, 
3. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono 

nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma, 
4. organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy 

ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjne-
kompensacyjne, 

5. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 
uczniów, rodziców i nauczycieli, 

6. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunika-
cji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia, 

7. wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z progra-
mu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki. 

 

§ 98 

Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 
1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne  

i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, 
2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właści-

wych dla danego poziomu kształcenia, 
3. wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie 

regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących: 
a. rynku pracy, 
b. trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, 
c. wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych za-

dań zawodowych, 
d. instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych  

w życiu codziennym i zawodowym, 
e. alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i 

dla uczniów niedostosowanych społecznie, 
f. programów edukacyjnych Unii Europejskiej, 

4. udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom, 
5. prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego 

planowania kariery i podjęcia roli zawodowej, 
6. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę, 
7. wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań 

szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy  
8. z uczniami, 
9. współpraca z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań we-

wnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygoto-
wania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły 
i programie profilaktyki,  

10. współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, 
w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjali-
stycznymi, oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc 
uczniom i rodzicom. 

  
§ 98a54 

 
Do zadań koordynatora ds. bezpieczeństwa: 
1. Integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów/wychowanków, 

rodziców) oraz współpracujących ze środowiskiem w zakresie bezpieczeństwa. 
2. Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego w szkołach 

szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki. 

                                                             
54 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 26 czerwca 2007 r. 



 28 

3. Wdrażanie i dostosowywanie do specyfiki placówki procedur postępowania w sytuacjach 
kryzysowych i zagrożenia. 

4. Pomoc nauczycielom/wychowawcom przy nawiązywaniu współpracy z odpowiednimi służ-
bami (policja, straż miejska, straż pożarna) oraz z instytucjami działającymi na rzecz roz-
wiązywania problemów dzieci i młodzieży.  

5. Współdziałanie w tworzeniu i realizacji planu naprawczego. 
6. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 
7. Dzielenie się wiedzą z radą pedagogiczną. 
8. Promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 
9. Dokumentowanie działań. 
10. Doskonalenie własne. 
 

Dział V 
WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW SZKOŁY 

  
Rozdział 1 

Kompetencje organów szkoły 
 

§ 99 
 

1. Wszystkie organy działają na rzecz szkoły, przyjmując zasadę współpracy i nie ingerują w 
swoje kompetencje. Mogą one występować wzajemnie z wnioskami i opiniami w granicach 
swych kompetencji.  

2. Przedstawiciele wnioskującego organu zgłaszają wnioski i opinie na piśmie lub w formie 
ustnej na zebraniu organu, którego wniosek dotyczy. W przypadku wniosku złożonego ust-
nie musi on zostać zaprotokołowany.  

3. Informacje o ustosunkowaniu się do wniosku przekazywane są w formie ustnej bezpośred-
nio na zebraniu lub pisemnie w terminie dwóch tygodni. 

4. Wnioskodawca może odwołać się od decyzji:  
1) Dyrektora szkoły - do organu prowadzącego, a w sprawach pedagogicznych do Mazo-

wieckiego Kuratora Oświaty,  
2) Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i samorządu uczniowskiego do dyrektora szkoły 

w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.  
5. Informacje o planowanych i podejmowanych działaniach poszczególnych organów szkoły 

przekazywane są w formie komunikatu i ogłoszeń na zebraniach i apelach. 
6. Konflikty lub kwestie sporne między poszczególnymi organami szkoły, z wyłączeniem kon-

fliktów pomiędzy dyrektorem szkoły a pozostałymi organami szkoły, rozwiązuje dyrektor 
szkoły w ramach swych kompetencji. 

7. Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie uchwał organów szkoły niezgodnych  
z przepisami prawa lub interesem szkoły. W takim przypadku, w terminie dwu tygodni 
uzgadnia sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem sporu. W przypadku braku 
uzgodnienia przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi nadzorującemu i organowi 
prowadzącemu szkołę. 

 
 

Rozdział 2 
Zasady rozwiązywania spraw spornych i konfliktów 

 
§ 100 

 
1. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje uchwały, o 

ile są zgodne z prawem oświatowym.  
2. Wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ 

prowadzący. 
3. Rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady, jeżeli w regulaminie je pominięto. 
4. Reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet. 
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5. Bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami Szkoły. 
6. Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. 
7. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem. 
8. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie. 
9. W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu.  
10. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa publicznego, w związku z tym wydaje 

zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza 
interesy Szkoły i nie służy rozwojowi wychowanków.  

11. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem Szkoły, 
dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie rady uzgadnia z nią 
sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. 

12. W wypadku braku uzgodnienia, o których mowa w ust. 11, dyrektor przekazuje sprawę do 
rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu. 

 
§ 101 

 
1. Strony uczestniczące bezpośrednio lub pośrednio w konflikcie winny każdorazowo sporzą-

dzić notatkę służbową. 
2. Zasady rozwiązywania konfliktów uczeń - uczeń:  

a. Uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia za pośrednictwem przewodniczącego klasowego 
lub bezpośrednio do nauczyciela, wychowawcy lub psychologa bądź pedagoga. 
Przewodniczący samorządu klasowego w uzgodnieniu z nauczycielem lub wycho-
wawcą, rozstrzygają sporne kwestie.  

b. Jeżeli zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu, sprawy nierozstrzygnięte kiero-
wane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne. 

3. W sprawach konfliktowych między nauczycielem i uczniem mediacji podejmują się (w kolej-
ności): 

a. Wychowawca klasy – dla nauczycieli uczących w danej klasie. 
b. Pedagog lub psycholog. 
c. Dyrektor szkoły – dla wychowawców i nauczycieli zatrudnionych w szkole. 
d. Od orzeczenia dyrektora szkoły może być wniesione odwołanie do organu prowadzą-

cego i organu nadzorującego. Odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być jednak 
ono wniesione po upływie 2 tygodni od daty wydania orzeczenia.  

4. Konflikty pomiędzy pracownikami szkoły: 
a. Postępowanie prowadzi dyrektor szkoły z jednoczesnym możliwym udziałem związ-

ków zawodowych. Pracownicy nienależący do związku zawodowego mogą wystąpić 
o reprezentowanie ich interesów przez jeden ze związków działających  
w szkole.  

b. W wypadkach nierozstrzygnięcia sporu, na wniosek dyrektora postępowanie wszczy-
na Rada Pedagogiczna nie później niż po upływie 14 dni. Od decyzji Rady Pedago-
gicznej może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego szkołę. 

5. Konflikt pomiędzy dyrektorem szkoły a nauczycielami: 
a. Rozpatruje w pierwszej kolejności Rada Pedagogiczna,  
b. Przy braku rozwiązań, na pisemny wniosek jednej ze stron, sprawę przejmuje organ 

prowadzący szkołę lub sprawujący nadzór pedagogiczny. 
6. Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami szkoły. 

a. Postępowanie w pierwszej instancji prowadzi dyrektor szkoły, a następnie Rada Pe-
dagogiczna lub Rada Rodziców.  

b. W przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 2 tygodni odwołania 
do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.  

7. Spory kompetencyjne między organami szkoły rozstrzyga komisja statutowa, w skład której 
wchodzi jeden przedstawiciel każdego organu. Organy kolegialne wybierają swego przed-
stawiciela do komisji, dyrektor szkoły jako organ jednoosobowy wyznacza swego przedsta-
wiciela – nauczyciela. 

a. Komisja Statutowa jest powoływana na 3 lata. 
b. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego na kadencję roczną. 
c. Wydaje ona swoje rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością 

głosów przy obecności wszystkich jej członków. Rozstrzygnięcia jej są ostateczne. 
d. Sprawy pod obrady komisji wnoszone są w formie pisemnej w postaci skargi organu, 

którego kompetencje naruszono. 
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e. Organ, którego winę komisja ustaliła, musi naprawić skutki swego działania w ciągu 3 
miesięcy od ustalenia rozstrzygnięcia. 

 
 

Dział VI 
UCZNIOWIE 

  
Rozdział 1 

Zasady rekrutacji uczniów 
  

§ 102 
  

1. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępno-
ści. 

2. Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.  
3. Na zasadach określonych z art. 93 Ustawy do szkoły przyjmowani są uczniowie legity-

mujący się świadectwem wydanym za granicą. 
4. Do szkoły przyjmuje się również obcokrajowców określonych w art. 94a ustawy (ust. 1,2 

i 6). 
5. Do szkoły mogą być przyjęci obcokrajowcy określeni w art. 94a ustawy (ust. 3 i 6). 
6. Dla uczniów, o których mowa w ust. 4 i 5 statutu, szkoła organizuje naukę języka pol-

skiego na zasadach określonych Ustawą. 
  

§ 10355 
  

1. Do Szkoły przyjmuje się z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły. 
2. O przyjęciu uczniów spoza obwodu szkoły decyduje Dyrektor. Dyrektor na wniosek ro-

dziców, wniesiony najpóźniej do dnia 15 sierpnia, przyjmuje do szkoły ucznia spoza 
obwodu, uwzględniając możliwości lokalowe i kadrowe gimnazjum po spełnieniu przez 
kandydata wymagań określonych w regulaminie rekrutacji stanowiącym załącznik do 
niniejszego statutu. 

3. Do wniosku rodzice dołączają podania wg ustalonego przez gimnazjum wzoru oraz 
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. W przypadku ucznia, który ubiega się o 
przyjęcie do klasy 2 lub 3 – również świadectwo z ostatniej klasy macierzystego gimna-
zjum. Wniosek rodziców powinien być zaopiniowany przez dyrektora gimnazjum. 

4. Kontrolę nad spełnianiem przez uczniów obowiązku szkolnego sprawuje dyrektor gim-
nazjum, prowadząc księgę ewidencji dzieci. 

5. Przyjęcie do Szkoły dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w 
której obwodzie dziecko mieszka. 

6. (dodany) 56 Przyjmowanie do szkoły uczniów po zakończeniu rekrutacji regulują odręb-
ne przepisy. 

7. (dodany) Rekrutację uczniów niebędących obywatelami polskimi przeprowadza się na 
podstawie odrębnych przepisów.57 

§ 104 
 
1. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 

18 roku życia. 
2. Obowiązek szkolny może być spełniany poza szkołą. Tryb udzielania zgody na tę formę 

spełniania obowiązku szkolnego regulują odrębne przepisy. Dziecko, spełniające obo-
wiązek w tej formie, otrzymuje świadectwo ukończenia gimnazjum na podstawie egza-
minu klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez szkołę. 

3. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży upo-
śledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno – wychowaw-
czych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

                                                             
55 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 26 lutego 2009 r. 
56 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 31 sierpnia 2015 r. 
57 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 16 listopada 2010 r. 
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4. (dodany) Dla ucznia z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiar-
kowanym lub niższym tworzy się ciąg edukacyjny umożliwiający właściwą realizację 
programu kształcenia. Czas realizacji ciągu edukacyjnego określają odrębne przepisy.58 

 
§ 10559 

 
1. Listy klas pierwszych tworzy Dyrektor., biorąc pod uwagę: Kryterium pomocniczym przy 

tworzeniu mogą być: 
1) możliwości psychofizyczne, szczególne zainteresowania, zdolności i osiągnię-

cia uczniów, 
2) miejsce zamieszkania (w miarę możliwości) – aby umożliwić uczniom mieszka-

jącym w pobliżu siebie uczęszczanie do tych samych oddziałów, 
3) w miarę możliwości równą liczbę uczniów w każdym z oddziałów, skreślony 
4) równą liczbę dziewcząt i chłopców w każdym oddziale ze względu na stoso-

wanie podziałów na grupy podczas niektórych zajęć (w miarę możliwości), 
skreślony 

2. Rodzice dziecka mają prawo wnioskowania o przeniesienie dziecka do oddziału równo-
ległego. Dyrektor gimnazjum przenosi ucznia do nowego oddziału, jeżeli spełnione są 
kryteria wymienione w ust. 1, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

 
 

§ 106 
1. Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do gimnazjum, 
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć 

szkolnych. 
2. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 
  
  

Rozdział 2 
Prawa i obowiązki ucznia 

  
§ 107 

  
1. Uczeń ma w szczególności prawo do: 

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

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeń-
stwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz 
ochronę i poszanowanie jego godności, 

3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisa-
mi, 

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno wychowawczym, 
5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, 

a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,  
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postę-

pów w nauce, 
8) pomocy w przypadku trudności w nauce, 
9) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego, 
10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgo-

zbioru biblioteki, świetlicy, 
11) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w 

organizacjach działających w Szkole. 
                                                             
58 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 16 lutego 2012 r. 
59 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 26 lutego 2009 r. 



 32 

  
§ 108 

  
1. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do:  

1) przestrzegania obowiązujących w Szkole przepisów,  
2) podporządkowywania się poleceniom Dyrektora i innych nauczycieli, 
3) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły, 
4) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników Szkoły, 
5) dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój, 
6) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole. 
7) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowania się do nich oraz właściwego zacho-

wana w ich trakcie, 
8) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyj-

nych, 
9) dbania o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju, 
10) respektowania zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektro-

nicznych na terenie szkoły, 
11) właściwego zachowania wobec pracowników szkoły i innych uczniów.60 

 
2. Ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, używania środków zmieniających świa-

domość i palenia tytoniu.61 
  

§ 109 
 
1. Uczniom nie wolno przynosić do szkoły przedmiotów: 

1) mogących stanowić zagrożenie dla innych osób, 
2) wzbudzających odrazę. 

2. Szkoła nie będzie odpowiadała za kradzież, zniszczenie lub zagubienie na jej terenie 
przedmiotów o znacznej wartości materialnej (telefony komórkowe, biżuteria, garderoba i 
in.) 

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w placówce, szkoła jest objęta monitoringiem wizyj-
nym.62 

 
  

Rozdział 363 
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów 

  
§ 11064 

 
1. Ocenianiu podlega każdorazowo poziom wiedzy i umiejętności uczniów oraz ich zachowa-

nie. 
2. Nauczyciele mają obowiązek sformułować wymagania edukacyjne i przedstawić je uczniom 

i rodzicom wraz z informacją o sposobie sprawdzania osiągnięć, a wychowawca musi poin-
formować o kryteriach i zasadach oceniania zachowania. 

3. Oceny bieżące, śródroczne i końcowe wystawia nauczyciel uczący danego przedmiotu, a 
ocenę zachowania ustala wychowawca. 

4. Przy ocenianiu bieżącym i klasyfikacyjnym stosuje się oceny według skali urzędowej. 
5. (dodany) 65 Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.  
6. (dodany) 66 Przy ocenianiu bieżącym i klasyfikacyjnym nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną 

ocenę. Na żądanie ucznia lub jego rodziców uzasadnienie oceny może mieć formę pisem-
ną. 

                                                             
60 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 16 listopada 2010 r. 
61 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 16 listopada 2010 r. 
62 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 16 listopada 2010 r. 
63 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 24 października 2006 r. 
64 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 16 listopada 2010 r. 
65 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 31 sierpnia 2015 r. 
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7. (dodany)67 Sprawdzone i ocenione pisemne prace są przechowywane w szkole i udostęp-
niane uczniowi i jego rodzicom do końca roku szkolnego. 

8. (dodany)68 Na prośbę ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfi-
kacyjnego i/lub egzaminu poprawkowego, o których mowa w przepisach wyższego rzędu, 
zastrzeżeń do ustalonych ocen oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 
udostępniana na pisemny wniosek do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

9. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotów i promocję, z zastrze-
żeniem ust. 6 i 7. 

10. (skreślony) Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy progra-
mowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi 
z rzędu podczas nauki w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. 
Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną 
zachowania.69 

11. (skreślony) Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną 
ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a 
uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. 

12. Uczeń (lub jego rodzice), który uważa, że ustalona przez nauczyciela ocena śródroczna lub 
roczna nie odpowiada jego rzeczywistej wiedzy, może zwrócić się do dyrektora szkoły z pi-
semną prośbą zawierającą uzasadnienie o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego. 

13. Uczeń, który opuścił połowę czasu przeznaczonego na zajęcia w szkolnym planie naucza-
nia i gdy nie ma podstaw do wystawienia oceny, może być nieklasyfikowany. W celu usta-
lenia oceny śródrocznej lub końcowej szkoła, na zasadach określonych odrębnymi przepi-
sami, przeprowadza egzaminy klasyfikacyjne. 

14. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał jedną lub dwie ocenę niedostateczną 
oceny niedostateczne, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych wypadkach ra-
da pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów. Eg-
zamin przeprowadza się w ostatnim tygodniu sierpnia. 

15. (skreślony) Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne (z wyjątkiem egzaminów ucznia realizu-
jącego indywidualny program lub tok nauki poza szkołą) odbywają się na pisemny wniosek 
ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów). 

16. (dodany)70 Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli 
uznają, że ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna za-
chowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 
oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w termi-
nie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych. 

17. Uczeń, który otrzymał z egzaminu poprawkowego ocenę niedostateczną, może raz  
w trakcie nauki w gimnazjum otrzymać promocję warunkową. 

18. Promocja do kolejnej klasy lub ukończenie szkoły następuje w przypadku, gdy uczeń 
otrzyma ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów oceny klasyfikacyjne wyższe od nie-
dostatecznej, nie występują przesłanki określone w ust. 6, a w przypadku uczniów klas 
trzecich, przystąpił ponadto do egzaminu gimnazjalnego. 

19. Uczeń, który spełnił określone wymagania, otrzymuje promocję z wyróżnieniem lub świa-
dectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem. 

20. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, jak również Regu-
lamin Uczniowski zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, stanowiącym za-
łącznik do niniejszego Statutu.71 

 
Dział VII72 

WEWNĄTRSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 
 

                                                                                                                                                                                   
66 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 31 sierpnia 2015 r. 
67 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 31 sierpnia 2015 r. 
68 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 31 sierpnia 2015 r. 
69 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 31 sierpnia 2015 r. 
70 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 31 sierpnia 2015 r. 
71 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 31 sierpnia 2015 r. 
72 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 31 sierpnia 2015 r. 
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ROZDZIAŁ 1 
OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW 

§ 111 
1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczy-
cieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w 
stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, okre-
ślonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, 
uwzględniających tę podstawę.  

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 
współżycia społecznego, i norm etycznych z uwzględnieniem stosunku do obo-
wiązków szkolnych. 
 

§ 112 
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oce-

niania wewnątrzszkolnego.  
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

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

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

postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnie-
niach ucznia;  

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydak-
tyczno - wychowawczej.  

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

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

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

wiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny kla-
syfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w Gimnazjum 
nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Króla Władysława Jagieł-
ły w Sochaczewie, zgodnej z Rozporządzeniem aktami prawnymi MEN z dn. 
30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowa-
nia i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów 
i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 83. poz. 562). 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej za-
chowania, według skali przyjętej warunków szkole;  

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane śród-
rocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązko-
wych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania; 

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

 
§ 113  
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1. Oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć eduka-
cyjnych ustala się według następującej skali: 

1) stopień celujący – 6;  
2) stopień bardzo dobry – 5;  
3) stopień dobry – 4;  
4) stopień dostateczny – 3;  
5) stopień dopuszczający – 2; 
6) stopień niedostateczny – 1, 

2. Oceny bieżące wystawia się stosując oznaczenia cyfrowe. W ocenianiu bieżącym i 
śródrocznym dopuszcza się możliwość stosowania znaków „+” i „-” przy następują-
cych ocenach: 5, 4, 3, 2. W ocenianiu śródrocznym oceny klasyfikacyjne mogą za-
wierać wyłącznie znak „+” z tym, że do celów statystycznych traktuje się go jako 
0,5”. 

3. Dopuszcza się stosowanie, przy ustalaniu ocen śródrocznych następujących skró-
tów: cel, bdb, db, dst, dop, ndst. Skrótów nie wolno stosować przy ustalaniu oceny 
rocznej/końcowej.  

4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyj-
ną zachowania, ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na ocenę z za-
jęć edukacyjnych.  

  
 

§ 114 
1. Śródroczną, roczną73 i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się we-

dług następującej skali i brzmieniu: 
1) wzorowe; 
2) bardzo dobre; 
3) dobre; 
4) poprawne; 
5) nieodpowiednie; 
6) naganne, 

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

3. Informacje o spełnianiu lub niespełnianiu przez uczniów wymienionych kryteriów 
powinny być odnotowywane w dzienniku lekcyjnym. (zeszycie uwag dołączonym do 
dziennika lekcyjnego). 

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z 
tym, że Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy pro-
gramowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole 
podczas nauki w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. 
Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie po raz drugi z rzędu ustalono naganną 
roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

5. Uczeń, któremu podczas nauki w Gimnazjum nr 2 im. Króla Władysława Jagiełły w 
Sochaczewie po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną 
zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy 
programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. 

 

                                                             
73 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 31 sierpnia 2015 r. 
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§ 115 
 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich ro-
dziców (prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 
śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiąz-
kowych  
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez 
siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (seme-

stralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edu-
kacyjnych.  

4) Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów 
oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kry-
teriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej 
niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

5) Informacje o wymaganiach, o których mowa w ust. 1, pkt. 1, 2, 3 i 4, prze-
kazywane są uczniom na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, 
natomiast rodzice informowani są podczas pierwszych zebrań w danym ro-
ku szkolnym; wymagania, o których mowa oraz lista lektur obowiązujących 
w danej klasie jest corocznie publikowana na szkolnej stronie internetowej. 

6) Nauczyciel odnotowuje fakt poinformowania uczniów o kryteriach wymagań 
edukacyjnych zapisem w dzienniku lekcyjnym, w miejscu przeznaczonym 
na wpisanie tematu lekcji. 

7) Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów 
oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kry-
teriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż 
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach 
ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

8) Rodzice potwierdzają podpisem złożonym w dzienniku lekcyjnym fakt poin-
formowania ich o wymaganiach na poszczególne oceny. W przypadku, gdy 
rodzic nie uczestniczył w zebraniu, i do końca września nie zgłosił się do 
szkoły, wychowawca listownie wzywa go do stawiennictwa do szkoły. Fakt 
wezwania rodzica wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym w miej-
scu przeznaczonym na informacje o kontaktach wychowawczych z rodzi-
cami. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).  
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Uza-

sadnienie może mieć formę ustną lub pisemną.  
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenio-

ne pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia 
jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). Nauczyciel 
jest zobowiązany do przechowywania przez okres roku szkolnego wszystkich prac 
uczniów. 

 
§ 116 

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psycholo-
giczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować 
wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i eduka-
cyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub 
specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaga-
niom. 

2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 



 37 

zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrze-
bie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej 
poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjali-
stycznej.  

3. (skreślony) Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne 
trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, nastę-
puje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej 

4. Po zapoznaniu się z opiniami poradni, o których mowa w ust. 1 i 2, nauczyciele 
poszczególnych przedmiotów zobowiązani są do przedstawienia uczniowi i jego 
rodzicom zakresu wymagań na poszczególne stopnie szkolne. Wymagania po-
winny być przedstawione w formie pisemnej. Rodzice potwierdzają podpisem 
złożonym w dzienniku lekcyjnym fakt przekazania im zakresu wymagań. 

5. Zespołowe planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów 
szkoły przez nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, po-
twierdzone zostaje wpisem ustaleń do zakładanej karty indywidualnych po-
trzeb ucznia. Działania adresowane do ucznia lub grupy uczniów zawiera plan 
działań wspierających.  

 
§ 117 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, 
muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany 
przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć., 
przy czym przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego - również systematyczność 
udziału w lekcjach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i 
kultury fizycznej.74 
 

§ 118 
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych grup ćwiczeń pod-

czas75 zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograni-
czonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez le-
karza, oraz na czas określony w tej opinii.  

2.  (skreślony) W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, in-
formatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania za-
miast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.  

3. (dodany) Jeżeli okres lub zakres76 zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizyczne-
go, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyj-
nej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
"zwolniony" albo "zwolniona".  

 
 

§ 119 
1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie 

opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 
specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, zwalnia 
ucznia do końca etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją 
rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym 
z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. wadą słuchu lub z głęboką 
dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć 
części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły. 

                                                             
74 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 31 sierpnia 2015 r. 
75 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 31 sierpnia 2015 r. 
76 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 31 sierpnia 2015 r. 
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2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1 posiadającego orzeczenie o potrze-
bie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki 
drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  

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

 
§ 120 

 
1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć eduka-

cyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i 
zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,  

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku 
szkolnego, w terminach określonych w statucie szkoły,  

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z 
zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania 
ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z 
zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Przed śródrocz-
nym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczy-
ciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są 
obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewi-
dywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywa-
nej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Informacja, o której mowa w ust. 3 przekazywana jest uczniom i ich rodzicom na 
miesiąc dwa tygodnie przed planowanym zebraniem klasyfikacyjnym, nie później 
jednak niż na dwa tygodnie, z zastrzeżeniem ust. 5.  

5. Informacje o przewidywanych niedostatecznych i nagannych ocenach klasyfikacyj-
nych przekazywane są rodzicom w formie pisemnej: 

1) Rodzice obecni na zebraniu informacyjnym potwierdzają fakt poinformowa-
nia  
o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nieodpowiednich lub nagan-
nych  
z zachowania podpisem w dzienniku; 

2) W przypadku, gdy rodzice nie zgłoszą się do szkoły, wychowawca przesyła 
listowną informację o przewidywanych ocenach. Informacja o wysłaniu pi-
sma musi zostać odnotowana w dzienniku lekcyjnym w miejscu przezna-
czonym na wpisywanie kontaktów wychowawczych z rodzicami. 

 
§ 121 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 
a śródroczną  i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po 
zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.  

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych usta-
lają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna 
ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promo-
cję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.  
 

 
§ 122 

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyj-
nych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyż-
szej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. For-
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ma i rodzaj pomocy udzielanej uczniom powinien być odnotowywany przez nauczycieli 
w dzienniku lekcyjnym karcie indywidualnych potrzeb ucznia. 
 

§ 123 
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyj-

nych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfika-
cyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 
połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.  

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny. W tym przypadku uczeń lub jego rodzice (prawni opieku-
nowie) składają pisemny wniosek do dyrektora szkoły o przeprowadzenie egzami-
nu.  

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobec-
ności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) lub wychowawcy rada 
pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.  

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub 

tok nauki;  
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.  

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, 
nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, 
plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych 
zajęć edukacyjnych. 

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

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z tym, że 
egzamin z plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, in-
formatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycz-
nych. 

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (praw-
nymi opiekunami). Powinny one odbyć się do plenarnego zebrania Rady Pedago-
gicznej nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt. 1, przepro-
wadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dy-
rektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.  

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, przeprowadza 
komisja, powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: 
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierow-

nicze – jako przewodniczący komisji; 
2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 

odpowiedniej klasy.  
11. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz 

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

12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwato-
rów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

13. (dodany) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatko-
wym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół. Wzór pro-
tokołu stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.77 

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji prze-
biegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. 
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§ 124 

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem § 125. 

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmie-
niona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 125. 

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 
ostateczna, z zastrzeżeniem § 125. 

       
§ 125 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrek-
tora szkoły, jeżeli uznają, że ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub ocena 
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa doty-
czącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 
7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym semestrze pół-
roczu. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z 
zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jed-
nak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycz-
no-wychowawczych.78 Zastrzeżenie powinno być złożone w sekretariacie szkoły w 
formie pisemnej. 

2. W przypadku stwierdzenia, że ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub oce-
na klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa do-
tyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, 
oraz ustala roczną (semestralną śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych 
zajęć edukacyjnych; 

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

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, uzgadnia się z uczniem i jego 
rodzicami (prawnymi opiekunami). Musi on być przeprowadzony nie później niż w 
terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1.  

4. W skład komisji wchodzą: 
1) w przypadku śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć eduka-

cyjnych: 
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji, 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowa-

dzący 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, 

b) wychowawca klasy, 
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia eduka-

cyjne w danej klasie, 
d) pedagog,  
e) psycholog, 
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
g)  przedstawiciel rady rodziców. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w 
pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypad-
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kach. Decyzję w sprawie zwolnienia nauczyciela z udziału w posiedzeniu komisji 
podejmuje dyrektor, po wysłuchaniu uzasadnienia nauczyciela. W przypadku decy-
zji pozytywnej 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 ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz ocena kla-
syfikacyjna 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 egzami-
nu poprawkowego. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół którego formę określają odrębne przepisy. 
Wzór protokołu stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.79 Protokół dołącza się 
do arkusza ocen ucznia. 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o któ-
rym 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.80 Nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia na spraw-
dzianie będzie traktowane jako wycofanie zastrzeżenia. 

9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyj-
nej 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.  

10. Do czasu rozpatrzenia zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 9, pozostaje on 
uczniem klasy programowo niższej. 

 
 

§ 126 
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich ob-

owiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzy-
skał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeże-
niem §4 ust 4 i 5.  

2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do 
klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 17 ust. 1, 9 i 10  7 

3. (dodany) Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do 
klasy programowo wyższej lub nieukończeniu przez niego szkoły, jeśli w czasie na-
uki w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Króla Włady-
sława Jagiełły w Sochaczewie po raz drugi z rzędu ustalono mu naganną roczną 
ocenę zachowania.  

4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych 
określonych  
w planie nauczania średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą 
ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnie-
niem. 

5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 
otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 
Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzy-
skał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 
otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. W 
przypadku, gdy informacja, o której mowa została przekazana po zatwierdzeniu 
wyników klasyfikacji i jednocześnie dotychczasowa ocena klasyfikacyjna ucznia jest 
niższa od celującej, Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę o zmianie dotychcza-
sowej oceny na ocenę celującą.  
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6. (zmieniony, otrzymał oznaczenie: 2) Uczeń, który nie spełnił warunków określonych 
w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z 
zastrzeżeniem § 17 ust. 1, 9 i 10 i 7 

7. (otrzymał oznaczenie: 3) 
 

§ 127 
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych 

nie więcej niż dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 
poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgo-
dę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Egza-
min poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem eg-
zaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, technik, zajęć 
technicznych, zajęć artystycznych  oraz wychowania fizycznego, z których egzamin 
ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych Egzamin odbywa się w ostatnim ty-
godniu ferii letnich. Egzamin poprawkowy Przeprowadzany jest przez komisję po-
wołaną przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kie-
rownicze - jako przewodniczący komisji;  

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

członek komisji.  
3. Nauczyciel wyznaczony do pracy w komisji może być zwolniony z udziału w jej 

pracach na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. 
O zwolnieniu nauczyciela decyduje dyrektor po zapoznaniu się z argumentacją 
strony wnoszącej o zwolnienie. W przypadku pozytywnej decyzji dyrektor powołuje 
jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 
edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następu-
je w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

4. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół. Formę pro-
tokołu określają odrębne przepisy. Wzór protokołu stanowi załącznik do niniejszego 
dokumentu. 81 

5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawko-
wego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 
wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. Do czasu 
przystąpienia do egzaminu pozostaje on uczniem klasy programowo niższej. 

6. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, lub nie przystąpił do niego bez 
usprawiedliwienia nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza 
klasę, z zastrzeżeniem ust. 9. 7 

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

 
 

§ 128 
1. Uczeń kończy szkołę: 

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasy-
fikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 
najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyj-
nych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzy-
skał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej; 
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2) oraz nie otrzymał po raz trzeci drugi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania, z zastrzeżeniem zgodnie z § 15 ust. 5,4 

3) jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego chyba, że z 
udziału w egzaminie został zwolniony na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której 
mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z zajęć edukacyjnych określonych w planie nauczania 
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.  

3. Ilość punktów uzyskana z każdej z części egzaminu gimnazjalnego nie ma wpływu 
na ukończenie szkoły, w tym ukończenie szkoły z wyróżnieniem. 

4. (dodany) Uczeń, który legitymuje się orzeczeniem o upośledzeniu umysłowym w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym kończy szkołę na podstawie uchwały rady 
pedagogicznej. W swej decyzji rada uwzględnia specyfikę kształcenia tego ucznia i 
opinię jego rodziców (opiekunów). O promowaniu do klasy programowo wyższej 
ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym po-
stanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym 
programie edukacyjno-terapeutycznym.82 

5. (dodany) O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając usta-
lenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.83 

 
 

 
ROZDZIAŁ 2 (dodany) 

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM 
 

§ 129 (dodany) 
1. Począwszy od roku szkolnego 2010/2011 uczniowie tych klas gimnazjum, w któ-

rych obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, będą mieli ob-
owiązek realizacji - w trakcie kształcenia w gimnazjum projektu edukacyjnego.  
Uczeń jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny. Projekt jest zespołowym 
przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez zespół uczniów przy wsparciu 
nauczyciela, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem 
różnorodnych metod. 

2. Dyrektor gimnazjum, w porozumieniu z radą pedagogiczną, określa szczegółowe 
warunki realizacji projektu edukacyjnego w szkole, dostosowując te zasady do swo-
ich możliwości organizacyjnych. 

3. Termin poinformowania uczniów i ich rodziców (opiekunów) o warunkach realizacji 
projektu edukacyjnego określają przepisy wyższego rzędu. 

4. (dodany) Projekt jest realizowany przez uczniów przy wsparciu nauczyciela – opie-
kuna projektu. Grupa projektowa może liczyć od 3 do 6 osób (w uzasadnionych 
przypadkach więcej). Zespoły mogą być tworzone w obrębie jednego oddziału, a 
także między oddziałami. 

5. (dodany) Projekt jest realizowany w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 
w ramach zajęć lekcyjnych tylko wtedy, gdy jest związany z treściami nauczania 
danego przedmiotu i nie zakłóca ich przebiegu 

6. Udział ucznia w realizacji projektu jest uwzględniany w wewnątrzszkolnych kryte-
riach oceniania zachowania.  

7. (dodany) Ocena za realizację projektu edukacyjnego nie ma wpływu na promocję 
do klasy wyższej lub ukończenie gimnazjum. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w 
realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji projektu 
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edukacyjnego. Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edu-
kacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego pro-
jektu.84 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 8, na świadectwie ukończenia gimnazjum w 
miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projek-
tu edukacyjnego wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona". 

10. Informacja o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu 
będą zamieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 

 
ROZDZIAŁ 3 

EGZAMIN PRZEPROWADZANY  
W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM 

 
§ 130  

1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin, obejmujący:  
1) w części pierwszej (humanistycznej) - wiadomości i umiejętności z zakresu 

przedmiotów humanistycznych, a od roku szkolnego 2011/12: z języka pol-
skiego oraz z historii i wiedzy o społeczeństwie. 

2) w części drugiej (matematyczno – przyrodniczej) - wiadomości i umiejętno-
ści z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, a od roku szkol-
nego 2011/12: z matematyki oraz  z przedmiotów przyrodniczych: biologii, 
geografii, fizyki i chemii. 

3) w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego no-
wożytnego z zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczeń uczy 
się jako przedmiotu obowiązkowego (obowiązuje od roku szkolnego 
2008/09), 

ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu w 
ostatnim roku nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej 
„egzaminem gimnazjalnym”.  
2. Od r. szk. 2011/12 przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego no-

wożytnego na poziomie rozszerzonym będzie obowiązkowa dla uczniów, którzy 
kontynuowali w gimnazjum naukę języka obcego nowożytnego rozpoczętą w szkole 
podstawowej. Pozostali uczniowie będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu 
na tym poziomie.  

3. W odniesieniu do egzaminu, o którym mowa w ust 2, rodzice (opiekunowie) ucznia 
składają dyrektorowi szkoły, w terminie określonym odrębnymi przepisami, pisemną 
deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część 
trzecią egzaminu gimnazjalnego. W deklaracji podaje się również informację o za-
miarze przystąpienia ucznia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na pozio-
mie rozszerzonym 

4. Procedury zgłaszania do OKE list zdających egzamin określają odrębne przepisy.  
 

§ 131 
1. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w terminie ustalonym przez dyrektora Cen-

tralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej „Komisją Centralną”.  
2. Czas trwania każdej części egzaminu gimnazjalnego określa dyrektor Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej 
 

§ 132 
1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do 

egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych 
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej po-
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radni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, al-
bo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej po-
radni specjalistycznej (posiadającej uprawnienia wynikające z art. 71b Ustawy o 
systemie oświaty). 

2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nau-
czania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić 
na podstawie tego orzeczenia.  

3. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna być wydana przez poradnię psychologicz-
no – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca wrze-
śnia roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, z tym że 
nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej. 

4. Opinię, o której mowa w ust. 1, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają 
dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym 
jest przeprowadzany egzamin.  

5. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie 
zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w 
warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.  

6. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do 
potrzeb uczniów, o których mowa w ust. 1 i 5, odpowiada przewodniczący szkolne-
go zespołu egzaminacyjnego.  

7. (skreślony )Uczeń, który jest chory, w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego, mo-
że korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. 

8. (dodany) Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym nie przystępują do egzaminu gimnazjalnego. 

 
§ 133 

Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawno-
ścią, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kon-
tynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora 
komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjal-
nego, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora 
szkoły.  
1. (dodany) Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadający 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali 
naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu eduka-
cyjnego, są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu gim-
nazjalnego na poziomie rozszerzonym.  

2. (dodany) Uczniowie, o których mowa w ust. 1 mogą przystąpić do trzeciej części 
egzaminu gimnazjalnego, na podstawie oświadczenia woli złożonego przez rodzi-
ców (opiekunów). 

 
 

§ 134 
1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódz-

kim  
z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są 
zwolnieni odpowiednio z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, na podsta-
wie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub fina-
listy. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzami-
nacyjnego.  

2. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem ze 
sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyni-
ku.  
 



 46 

§ 135 
1. Za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego w danej szkole odpowiada 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.  
2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesią-

ce przed terminem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, może powołać za-
stępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycie-
li zatrudnionych w danej szkole.  
 

§ 25 (skreślony) 
1. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia i trwa 120 

minut, z zastrzeżeniem ust. 2. (skreślony) 
2. Dla uczniów, o których mowa w § 22 ust. 1, czas trwania egzaminu gimnazjalnego 

może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 60 minut - każda część egzaminu 
gimnazjalnego. (skreślony) 

3.  Czas trwania każdej części egzaminu gimnazjalnego określa dyrektor Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej 

 
§ 136 

1. Uczeń może uzyskać za każdą część egzaminu gimnazjalnego - po 50 punktów. 
Liczbę punktów możliwych do zdobycia z każdej części egzaminu gimnazjalnego 
określają odrębne przepisy. 

2. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, 
powołani przez dyrektora komisji okręgowej.  

3. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punk-
tów przyznanych przez egzaminatorów.  

4. (dodany) Od roku szkolnego 2011/12 wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane 
w skali procentowej i skali centylowej dla zadań z zakresu:  

1) języka polskiego; 
2) historii i wiedzy o społeczeństwie; 
3) matematyki; 
4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii; 
5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym; 
6) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym - w przypadku 
gdy uczeń przystąpił do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na pozio-
mie rozszerzonym. 

5. (dodany) Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali procentowej ustala komisja okrę-
gowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Wyniki eg-
zaminu gimnazjalnego w skali centylowej ustala Komisja Centralna, na podstawie 
wyników ustalonych przez komisje okręgowe."; 

6. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustalony przez komisję okręgową 
komisje, o których mowa w ust. 5 jest ostateczny. 

 
§ 137 (dodany) 

W szkole może być przeprowadzana przez osoby upoważnione przez dyrektora Komi-
sji Centralnej lub dyrektora właściwej komisji okręgowej standaryzacja propozycji py-
tań, zadań i testów egzaminacyjnych oraz ich zestawów. 

 
§ 138 

1. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gim-
nazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym terminie, albo 
przerwał egzamin, przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części 
tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Ko-
misji Egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu 
wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.  
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2. Uczeń , który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 
sierpnia danego roku, na warunkach określonych przez Centralną Komisję Egza-
minacyjną powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gim-
nazjalnego w następnym roku, z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przy-
stąpienie do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, 
dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może 
zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjal-
nego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z  rodzicami (prawnymi 
opiekunami) ucznia. 

 
§ 139 

Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona 
praca ucznia (słuchacza) jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym 
opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgo-
wej. 
 

§ 140 
1. Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzami-

nu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.  
2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach 

egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do 
szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-
wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w § 27 ust. 1 - do dnia 31 sierpnia 
danego roku. w terminach ustalonych przez dyrektora Centralnej Komisji Egzami-
nacyjnej. 

3. Dyrektor szkoły przekazuje zaświadczenie uczniowi lub jego rodzicom (prawnym 
opiekunom).  

 
§ 141 

1. Uczeń może, w terminie 2 dni od daty odpowiedniej części egzaminu gimnazjalne-
go, określonym odrębnymi przepisami zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji 
okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu albo egzaminu zostały naruszone 
przepisy dotyczące jego przeprowadzania. Formę zastrzeżenia określa dyrektor 
komisji okręgowej. 

2. Rozpatrzenie zażalenia i dalszy tok postępowania należy do kompetencji dyrektora 
komisji okręgowej. 

3. Kompetencje, o których mowa w ust. 2 określają odrębne przepisy. 
 
 

ROZDZIAŁ 4 
REGULAMIN UCZNIOWSKI 

 
§ 142 

OBOWIĄZKI UCZNIA 
Uczeń ma obowiązek. 

1. Dbać o dobre imię swojej szkoły i godnie ją reprezentować. 
2. Znać i stosować zasady współżycia społecznego.  
3. Szanować mienie szkolne i troszczyć się o nie, nie niszczyć pomocy nauko-

wych, sprzętu i wystroju szkoły. W przypadku dewastacji ma obowiązek napra-
wienia szkody za wiedzą rodziców w terminie tygodnia. 

4. Po przyjściu do szkoły - zmieniać obuwie na miękkie - trampki lub halówki na 
białych spodach, wierzchnie okrycia zostawiać w szatni, troszczyć się o pozo-
stałe mienie. Uczeń niezmieniający obuwia, sprząta wyznaczony przez wycho-
wawcę teren za wiedzą i pod kontrolą rodziców. 
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5. Uczniom nie wolno opuszczać sali lekcyjnej i terenu szkoły w czasie lekcji bez 
zgody i wiedzy nauczyciela. Jeżeli uczeń nie podporządkuje się poleceniom 
nauczyciela, nauczyciel sporządza notatkę dla wychowawcy klasy. Wychowaw-
ca przekazuje ją pedagogowi i rodzicom do potwierdzenia. 

6. Przestrzegać zasad kulturalnego zachowania się w każdej sytuacji (dbać o od-
powiednie słownictwo, stosować zwroty grzecznościowe). 

7. Uczniowi nie wolno naruszać godności innych osób. 
8. Przestrzegać zasad współżycia społecznego. 
9. Szanować poglądy i przekonania innych (o ile nie są one sprzeczne z ogólnie 

obwiązującymi normami). 
10. Przeciwstawiać się przejawom brutalności, wulgarności, agresji. 
11. Dbać o zdrowie, nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków, sta-

rać się przekonywać innych o ich szkodliwym działaniu na organizm ludzki. nie 
używać środków zmieniających świadomość. Uczniowie palący na terenie szko-
ły sprzątają teren i pomieszczenia usuwając resztki papierosów za wiedzą ro-
dziców. Pełnią dyżury na korytarzach i w łazienkach z nauczycielem dyżurują-
cym. 

12. Dbać o poprawne kontakty z nauczycielami pracownikami szkoły na zasadach 
wzajemnego zaufania. 

13. Prowadzić zeszyt przedmiotowy, przynosić pomoce i przybory szkolne zgodnie 
z wymaganiami nauczyciela. 

14. Uczeń jest zobowiązany do rzetelnej i systematycznej nauki oraz aktywnego 
uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych, do terminowego wykonywania prac do-
mowych, do jak najlepszego wykorzystania czasu i warunków do nauki. 

15. (dodany) Uczeń ma obowiązek na bieżąco uzupełniać wiedzę z zajęć eduka-
cyjnych, na których był nieobecny. 

16. Każdy uczeń jest odpowiedzialny za krzywdy moralne i szkody materialne, któ-
re wyrządził innej osobie. Obowiązuje zasada naprawienia szkody. Mediacje 
prowadzi wychowawca lub pedagog. 

17. Dbać o bezpieczeństwo własne i innych na wszystkich zajęciach lekcyjnych, 
podczas przerw oraz zajęć pozalekcyjnych. 

18. Nosić w szkole identyfikator, jako dowód przynależności do społeczności ucz-
niowskiej szkoły. Nosić w szkole legitymację szkolną 

19. Uczestniczyć w Dniu Gimnazjalisty i Święcie Szkoły. 
20. Usprawiedliwiać swoje nieobecności w pierwszym dniu po przybyciu do szkoły 

(lub na pierwszej godzinie wychowawczej), okazując właściwy wpis w zeszycie 
przeznaczonym do korespondencji z rodzicami. Usprawiedliwiać spóźnienia 
(spóźnienie to nieobecność na początku lekcji do 5 minut). 

21. Powiadomić rodziców o swoich ocenach, zebraniach z rodzicami i dniach 
otwartych. 

22. Dbać o swój wygląd zewnętrzny - zabrania się farbowania włosów, makijażu, 
noszenia ozdób, wyzywających strojów. estetyczny i , aby był estetyczny i sto-
sowny do sytuacji. 

23. Dbać o swoją salę lekcyjną oraz porządek na terenie szkoły i rzetelnie wypeł-
niać powierzone w klasie i szkole funkcje. 

24. Przestrzegać regulaminów wewnątrzszkolnych (biblioteki, świetlicy, pracowni 
przedmiotowych). 

25. (dodany) Prowadzić zeszyt frekwencji, pochwał i uwag, zgodnie z zaleceniami. 
26. (dodany) Brać udział w projekcie edukacyjnym (od r. szk. 2010/11 dotyczy 

zwłaszcza uczniów klas 1 i 2), z zastrzeżeniem § 19. 
27. O każdym wykroczeniu popełnionym przez ucznia rodzice powiadamiani są 

przez wychowawcę telefonicznie lub na piśmie. Wychowawca sporządza notat-
kę z rozmowy, którą rodzic (w miarę możliwości) potwierdza swoim podpisem. 

28. (dodany) Respektować zakaz używania podczas zajęć prywatnych mobilnych 
urządzeń telekomunikacyjnych oraz urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk po-
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przez wyłączenie ich i schowanie do plecaka wszystkich ich części. 
 

 
§ 143 

PRAWA UCZNIA 
 
Uczeń ma prawo do: 
 

1. Ochrony i opieki w rozumieniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnej ze 
wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzyna-
rodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach 
Dziecka. 

2. Informowania pracowników szkoły o sytuacjach zagrażających zdrowiu, życiu i 
godności jego lub innych osób przebywających w szkole i poza nią. 

3. Poznania historii swojej szkoły. 
4. Zapoznania przez wszystkich nauczycieli podczas pierwszych lekcji w nowym 

roku szkolnym z programami nauczania wszystkich przedmiotów sprecyzowa-
nymi zasadami i sposobami oceniania wiadomości i umiejętności, wymaganiami 
na poszczególne oceny. 

5. Zapoznania na pierwszej godzinie wychowawczej przez wychowawcę klasy ze 
Statutem Szkoły. 

6. Indywidualnego toku nauczania w przypadku wybitnych zdolności i możliwości. 
7.  Do pomocy, gdy znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez wystąpie-

nie przez rodzica (opiekuna) lub nauczyciela na piśmie do dyrektora szkoły o: 
a. przyznanie świadczeń w formie zapomogi, zwolnienia z okresowych 

opłat, 
b. zakupu biletów miesięcznych MZK (dotyczy uczniów zamieszkujących w 

obwodzie szkoły powyżej 4 km), (skreślony) 
c. wypożyczenia podręczników szkolnych z biblioteki, 
d. obiadów w stołówce szkolnej przyznawanych i finansowanych przez 

MOPS/GOPS. 
8. Korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego oraz wskazanych 

w ich wyniku obniżeń wymagań programowych, a także do indywidualizacji pro-
cesu dydaktycznego i wychowawczego. 

9. Upiększania swojej szkoły i sali lekcyjnej - przynoszenie kwiatów, wykonywanie 
pomocy naukowych. 

10. Korzystania z biblioteki szkolnej, ICIM, świetlicy, sali gimnastycznej w czasie 
przeznaczonym dla uczniów i za zgodą i wyłącznie pod opieką nauczyciela. 

11. Nieprzygotowania do lekcji w uzasadnionych przypadkach. Nauczyciel powinien 
uwzględnić realne możliwości ucznia przygotowania się do lekcji i skontrolować 
powstałe zaległości. 

12. Wyrażania swych wątpliwości i sądów w sposób kulturalny i w odpowiednim 
czasie. 

13. Ma prawo w czasie lekcji lub po jej zakończeniu zwrócić się do nauczyciela z 
prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcji lub występują-
cych w pracach domowych. 

14. Powiadomienia o terminie pisemnych lub ustnych sprawdzianów wiadomości i 
umiejętności z tygodniowym wyprzedzeniem. 

15. Wybierania spośród Rady Pedagogicznej opiekuna Parlamentu Uczniowskiego. 
16. Uczestnictwa w konkursach przedmiotowych, zajęciach pozalekcyjnych. 
17. Podmiotowego traktowania przez dorosłych (uczeń ma swoje imię). 

 
§ 144 

NAGRODY DLA UCZNIÓW 
 

Społeczność szkolna wyróżnia i nagradza uczniów: 
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1. Pochwalą wychowawcy klasy w zespole klasowym, na zebraniu rodziców, apelu 
(z wpisem do dziennika). 

2. Pochwałą dyrektora szkoły (z wpisem do dziennika). 
3. Podziękowaniem dla rodziców w trakcie roku szkolnego. 
4. Bezpłatnym wstępem na l dyskotekę szkolną, promocją zachowania w gazetce 

szkolnej. 
5. Pierwszeństwem wstępu do kawiarenki internetowej przez l tydzień. 
6. Nagrodą książkową. 
7. Świadectwem z wyróżnieniem przy średniej ocenie w nauce min. 4,75 i bardzo 

dobrym i wzorowym zachowaniu. 

Wyróżnienia winny być wpisane do dziennika lekcyjnego. 
 

§ 145 
KARY DLA UCZNIÓW 

Uczeń może być ukarany przez: 
1. Upomnienie wychowawcy klasy w zespole klasowym (z wpisem do 

dziennika). 
2. Upomnienie dyrektora szkoły (z wpisem do dziennika). 
3. Naganę dyrektora szkoły za czyny wymienione w kryteriach ocen za za-

chowanie (z wpisem do dziennika). 
4. Zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły, udziału w zajęciach po-

zalekcyjnych) udziału w wycieczkach, i dyskotekach i zawodach sporto-
wych: 

a. przy pierwszym wykroczeniu na l miesiąc, 
b. przy powtórnym na 3 miesiące, 
c. przy trzecim zakaz udziału w dyskotekach i reprezentowaniu 

szkoły. 
5. Przeniesienie do równoległej klasy. 
6. Przeniesienie do innego gimnazjum (na podstawie odrębnych przepi-

sów). 
 
Kary, o których mowa w pkt. 1, 2, 3 i 4, winny być wpisane do dziennika lekcyj-
nego. 

 
§ 146 

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE  
OCENIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI  

1. Sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów może mieć następujące formy: 
a. Pisemne: 
- sprawdzian (praca klasowa), 
- kartkówka, 
- dyktando, pisanie ze słuchu 
- zadanie domowe (praca domowa pisemna), 
- prace dodatkowe (np. referaty…). 

b. Ustne: 
- odpowiedź z omówionego materiału, 
- wypowiedzi w czasie lekcji, 
- recytacja. 

c. Praktyczne (zgodnie z odrębnymi przepisami) 

2. Określenia definiujące: 
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a. Sprawdzian (praca klasowa) – pisemne lub praktyczne sprawdzenie 
bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów obejmujące wyznaczoną wcze-
śniej i poprzedzoną powtórzeniem partię nauczanego materiału i trwają-
ce zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną. Sprawdza wiedzę i umie-
jętności całej klasy lub grupy (zwłaszcza w przypadku przedmiotów, któ-
rych realizacja odbywa się z podziałem na grupy, w tym międzyoddzia-
łowe) i jest przeprowadzany przeważnie w tym samym czasie i miejscu.  
W ciągu tygodnia mogą się odbyć nie więcej niż trzy sprawdziany (prace 
klasowe), a w ciągu dnia jeden. 

b. Kartkówka – pisemna forma sprawdzianu wiedzy i umiejętności 
uczniów, trwająca nie dłużej niż 20 minut. Porusza zakres tematyczny z 
nie więcej niż trzech ostatnich lekcji. Forma oceniania równoważna oce-
nom z odpowiedzi ustnej, 

c. Dyktando – ćwiczenie ortograficzne polegające na zapisywaniu dykto-
wanego tekstu. 

3. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne 

1. - Ocena celująca 
Uczeń otrzymuje ocenę celującą; gdy: 

a. opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem 
nauczania, posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza materiał pro-
gramowy, 

b. rozwiązuje nowe zagadnienia problemowe przy użyciu posiadanej wiedzy 
bez pomocy nauczyciela, 

c. jest twórczy i aktywny, 
d. bierze udział w organizowanych konkursach i olimpiadach przedmiotowych  

kwalifikując się do etapów ponadszkolnych (dotyczy uczniów, którzy speł-
niają warunki określone regulaminem konkursu). 

 
2.-Ocena bardzo dobra: 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy: 
a. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, 
b. jego wypowiedzi ustne i pisemne są poprawne pod względem styli-

styczno - językowym, logicznym, rzeczowym, 
c. potrafi samodzielnie (bez pomocy nauczyciela) rozwiązać, zanalizować, 

zinterpretować problem ( nawet odbiegający od typowych -
rozwiązywanych na lekcji), 

d. potrafi klasyfikować, systematyzować zdobytą wiedzę,  
e. potrafi uogólniać zdobytą wiedzę i wyciągać wnioski, 
f. próbuje być twórczy. 
 

3. - Ocena dobra 
Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, gdy: 

a. własnymi słowami zdefiniuje terminy, pojęcia, wymieni fakty, przedstawi 
zasady działania, wyliczy elementy składowe, posługując się słownic-
twem charakterystycznym dla danego przedmiotu, 

b. streści czytany tekst, z pomocą nauczyciela wyjaśni jego sens, zilustruje 
przykładami, 

c. rozróżni kategorie związane z danym przedmiotem, 
d. samodzielnie rozwiąże zadania wg wzorów podanych podczas ćwiczeń 

szkolnych lub nieznacznie od nich odbiegających, 
e. wg instrukcji podanej przez nauczyciela lub w tekście wykona ćwiczenie, 

wykorzystując dotychczas zdobytą wiedzę, 
f. wybierze właściwy sposób rozwiązania problemu (z pomocą nauczycie-
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la), 
g. skonstruuje poprawną wypowiedź ustną, pisemną i ćwiczenia praktycz-

ne  
z uwzględnieniem, w przypadku przedmiotów artystycznych, informatyki 
techniki i wf, wkładu pracy. 

 
4. - Ocena dostateczna: 

Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, gdy: 
a. zna definicje, fakty, terminy, zasady działania itp. niezbędne w dalszej 

nauce,  
b. z pomocą nauczyciela rozwiąże zadania wg wzorów podanych podczas 

ćwiczeń szkolnych (typowe),  
c. z pomocą nauczyciela rozróżni kategorie związane z danym przedmio-

tem, 
d. zna wiadomości i umiejętności bezpośrednio użyteczne w życiu pozasz-

kolnym. 
 

5. - Ocena dopuszczająca: 
Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, gdy: 

e. przypomni sobie konieczne, całkowicie niezbędne w dalszej nauce ter-
miny, fakty, prawa, teorie naukowe, zasady działania, nie wykazuje się 
ich rozumieniem: zdarza mu się je mylić i zniekształcać, lecz z pomocą 
nauczyciela wymieni i wyliczy przedstawione fakty,  

f. posiada konieczne umiejętności i praktycznie wykorzysta je z pomocą 
nauczyciela według podanych wcześniej wzorów w sytuacjach już zna-
nych. 

 
6. - Ocena niedostateczna: 

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczna, gdy: 
g. zna nieliczne terminy, fakty, prawa, teorie naukowe, zasady działania, 

nie potrafi ich zidentyfikować i rozróżnić nawet z pomocą nauczyciela, 
h. nie posiada umiejętności praktycznego posługiwania się zdobywaną 

wiedzą, nie wykorzystuje umiejętności według podanych wzorów nawet 
z pomocą nauczyciela. 

 
§ 147 

KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA UCZNIA 
 

1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o uczniu. 
2. Przy wystawianiu oceny z zachowania uwzględniane są postanowienia Statutu 

Szkoły oraz Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, a w szczególności: 
a. stosunek ucznia do obowiązków szkolnych, 
b. rozwijanie swoich możliwości intelektualnych, 
c. frekwencja na zajęciach, 
d. kulturę osobistą ucznia, 
e. postawę wobec kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły, 
f. udział w życiu społecznym klasy i szkoły – reprezentowanie szkoły na 

zewnątrz, 
g. (dodany) udział w projekcie edukacyjnym (od r. szk. 2010/11 dotyczy 

zwłaszcza uczniów klas 1 i 2), z zastrzeżeniem § 19 
h. zachowanie ucznia poza szkołą. 

3. (dodany) Informacje o stosunku do obowiązków szkolnych i zachowaniu ucznia 
powinny być wpisywane do dziennika lekcyjnego. 
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4. (dodany) 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 orze-
czenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub 
opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

(zmiana numeracji, zmiana kolejności) 
5. (dodany) Przyjmuje się kryteria zawarte w charakterystyce oceny dobrej za 

wyjściowe, przy ustalaniu ostatecznej oceny zachowania 
6. (zmieniony) Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli w stopniu nieznacznym uchy-

bia wzorowemu i bardzo dobremu wypełnianiu jednego z kryteriów oceny jeśli 
spełnia łącznie wszystkie warunki z niżej wymienionych: 

a. jest systematyczny i obowiązkowy, 
b. rozwija swoje zainteresowania i zdolności, 
c. nie ma wpisanych wpisów do zeszytu uwag w dzienniku, 
d. (dodany) bierze udział w realizacji projektu – wykonuje wszystkie powie-

rzone mu zadania, dba o dotrzymanie terminów, 
e. ma do 5 spóźnień w półroczu; w uzasadnionych przypadkach może 

usprawiedliwić spóźnienie na zajęcia, 
f. ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności, 
g. przestrzega podstawowych zasad dobrego wychowania i jego kultura 

osobista nie budzi zastrzeżeń, 
h. nie stosuje przemocy (w tym cyberprzemocy), 
i. dba o wspólne mienie i porządek w szkole, 
j. bierze udział w realizacji projektu – wykonuje wszystkie powierzone mu 

zadania, dba o dotrzymanie terminów,  
k. (dodany) nie korzysta z urządzeń telekomunikacyjnych podczas zajęć, 
l. (dodany) zmienia obuwie 

7. Uczeń otrzymuje ocenę wzorową, jeśli jest wzorem dla innych, tj.: 
a. (dodany) spełnia kryteria na ocenę dobrą z wyjątkiem punktu e, 
b. ma wzorowy stosunek do obowiązków szkolnych, 
c. ma wzorową postawę wobec kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły, 
d. aktywnie uczestniczy w życiu społecznym klasy i szkoły, 
e. wzorowo zachowuje się poza szkołą, 
f. nie ma wpisów do zeszytu uwag lub wpisanych uwag w dzienników 

dzienniku. 
g. nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień 
h. (dodany) jest w szczególny sposób zaangażowany w pracę nad projek-

tem edukacyjnym – jest twórczy, inicjuje różne działania i inspiruje do 
pracy innych, dotrzymuje wyznaczonych terminów, dąży do uzyskania 
jak najlepszego efektu pracy,  

i. (dodany) godnie reprezentuje szkołę. 
 
8. Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli spełnia poniższe kryteria określone 

w punkcie 2 oraz ma do 2 spóźnień w semestrze (półroczu): 
a. (dodany) spełnia kryteria na ocenę dobrą z wyjątkiem punktu e, 
b. (dodany) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień, 
c. (dodany) czynnie angażuje się w pracę na rzecz szkoły, 

 
 
9. Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli w stopniu nieznacznym uchybia wzorowe-

mu i bardzo dobremu wypełnianiu jednego z kryteriów oceny: 
m. ma usprawiedliwione nieobecności, 
n. nie ma wpisanych wpisów do zeszytu uwag w i dziennika dzienniku, 
o. (dodany) bierze udział w realizacji projektu – wykonuje wszystkie powie-

rzone mu zadania, dba o dotrzymanie terminów. 
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p. ma do 5 spóźnień w (semestrze) półroczu 
 
10. Poprawną ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który wypełnia kryteria wy-

mienione w punkcie 2 z tym, że: niżej: 
a. (dodany) spełnia kryteria na ocenę dobrą z wyjątkiem punktu e, 
b. ma nieusprawiedliwione nieobecności do 8 godzin w semestrze półro-

czu, 
c. spóźnił się nie więcej niż 8 razy w semestrze, półroczu, 
d. (dodany) bierze udział w realizacji projektu, 
e. nie popełnił żadnego czynu wymienionego w kryteriach dotyczących 

oceny nieodpowiedniej. 
 
11. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a. który uczy się poniżej swoich możliwości intelektualnych, 
b. sprawia kłopoty wychowawcze (co ma odzwierciedlenie w zeszycie 

uwag i dzienniku), 
c. otrzymał upomnienie wychowawcy klasy, upomnienie lub naganę dyrek-

tora szkoły wpisane do dziennika, 
d. uporczywie nie nosi stroju szkolnego,  
e. używa podczas zajęć lekcyjnych urządzeń telekomunikacyjnych, 
f. nie usprawiedliwia nieobecności w szkole do tygodniowego wymiaru 

godzin w semestrze półroczu 
g. używa słów i gestów niecenzuralnych lub obraźliwych 
h. nie zmienia obuwia, 
i. niszczy mienie (szkody są naprawiane przez sprawcę lub jego rodzi-

ców), 
j. (dodany) uporczywie odmawia udziału lub uniemożliwia innym pracę 

podczas realizacji projektu edukacyjnego 
 
12. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który rażąco narusza prawo (w tym prawo 

szkolne), jego zachowanie przynosi szkody moralne lub fizyczne. Za czyny 
kwalifikujące do oceny nagannej uważa się czyny określone w ust. 7 8 11, oraz: 

a. (dodany) otrzymał naganę dyrektora szkoły, 
b. używanie, przynoszenie lub przechowywanie środków zmieniających 

świadomość, 
c. palenie papierosów stwierdzone przez pracownika szkoły, 
d. używanie środków odurzających 
e. używanie alkoholu stwierdzone przez pracownika szkoły,  
f. nagminne wagary, 
g. czyny agresywne w stosunku do ludzi i zwierząt, 
h. dewastacja mienia, 
i. kradzieże, 
j. fałszerstwa, 
k. zakłócanie porządku publicznego, 
l. naganny wpływ na innych. 

2. (dodany) Uczniowi, który jest sprawcą czynów zagrożonych oceną nieodpo-
wiednią lub naganną, można wystawić ocenę wyższą pod warunkiem, że w cią-
gu półrocza wykazał poprawę potwierdzoną wpisami w dokumentacji szkolnej. 

  
 

ROZDZIAŁ 4 
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 

 
§ 37 

skreślony 
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§ 38 
skreślony 
 
 

ROZDZIAŁ 5 (dodany) 
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

§ 148 
1. W przypadku uczniów klasy II gimnazjum w roku szkolnym 2009/2010 oraz uczniów 

klasy III gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011, którzy odpowiednio nie otrzymali 
promocji do klasy programowo wyższej lub nie ukończyli gimnazjum, szkoła stwa-
rza warunki do wyrównywania różnic programowych wynikających z realizacji pod-
stawy programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum. 

2. Wyniki części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, po raz 
pierwszy brane są pod uwagę począwszy od rekrutacji uczniów do szkół ponad-
gimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019. 

 
 
 

 
 
 

 
 

Dział VIII85 
Gospodarka mieniem i finansami  

 

Rozdział 1 
Mienie i rachunkowość 

§ 149 
 

1. Mienie szkoły jest mieniem komunalnym. 

2. Szkoła prowadzi działalność na podstawie planów finansowych. Do dokonywania czynności 
prawnych w imieniu szkoły upoważniony jest dyrektor w granicach ustawy o systemie 
oświaty, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz w granicach 
pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Miasta Burmistrza 86. Nadzór nad działalnością 
szkoły w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje Zarząd Miasta Burmistrz 
87, w szczególności w sprawach dotyczących: 

a. prawidłowości dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz 
gospodarowania mieniem, 

b. przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa higieny 
pracy pracowników i uczniów, 

c. przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły. 

3. Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji oraz prowadzenia gospodarki finan-
sowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 

4. Szkoła może prowadzić subkonto na potrzeby prowadzenia osobowej wymiany międzyna-
rodowej. 

                                                             
85 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 27 czerwca 2006 r.  
86 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 23października 2014 r. 
87 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 23października 2014 r. 
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Rozdział 2 
System kontroli wewnętrznej zarządczej88 

§ 150 
 

1. W szkole działa zorganizowany system kontroli wewnętrznej zarządczej89 zapewniający 
celowość, gospodarność i rzetelność oraz legalność podejmowanych działań. 

2. System kontroli obejmuje kontrolę funkcjonalną i instytucjonalną na zasadach określonych 
w szczegółowym regulaminie kontroli wewnętrznej, ustalonym przez dyrektora szkoły. 

3. Ogólny nadzór nad działaniem systemu kontroli wewnętrznej zarządczej90 sprawuje dyrek-
tor, który odpowiada za zorganizowanie tego systemu i prawidłowe jego funkcjonowanie. 

 
Dział IX 

PRZEPISY PORZĄDKOWE 
 

§151 
 

1. W przypadku podejrzenia o popełnieniu w Szkole przestępstwa przez ucznia, rodzica bądź 
inną osobę przebywającą na terenie Szkoły, nauczyciel lub inny pracownik zobowiązany 
jest do bezzwłocznego powiadomienia o tym fakcie dyrektora Gimnazjum (bezpośredniego 
zwierzchnika). Dyrektor zgłasza ten fakt policji.  

2. Na podstawie odrębnych przepisów (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 
1990 r. w sprawie trybu legitymowania, zatrzymywania osób, dokonywania kontroli osobistej 
oraz przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku przez policjantów.(Dz. U.  
z dnia 12 października 1990 r.)), policjanci w toku wykonywania czynności operacyjno-
rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i administracyjno-porządkowych, podejmowa-
nych w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz wy-
pełniania poleceń sądu, prokuratora, organów administracji rządowej i samorządu teryto-
rialnego, zwanych dalej "czynnościami służbowymi", mają prawo do:  

a. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, 
b. zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie 

dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia, 
c. dokonywania kontroli osobistej w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popeł-

nienia czynu zabronionego pod groźbą kary. 
d. zatrzymania przy prawomocnym postanowieniu sądu. 

3. Zakres czynności, o których mowa w ust. 2, określają odrębne przepisy.  
4. W przypadku, gdy doszło do interwencji policji, dyrektor sporządza notatkę służbową  

z zaistniałego zdarzenia. Notatkę sporządzają również pracownicy szkoły, którzy bezpo-
średnio uczestniczyli podczas czynności służbowych policji. 

5. Uczeń nie może być przesłuchiwany na terenie szkoły, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to 
podyktowane troską o jego bezpieczeństwo. Procedury przesłuchiwania ucznia regulują od-
rębne przepisy.  

6. Przy podejrzeniu, że uczeń pozostaje pod wpływem alkoholu lub środków zmieniających 
świadomość, pracownik szkoły jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie dyrektora 
Szkoły. Dyrektor powiadamia o zaistniałym zdarzeniu służby medyczne, policję i rodziców 
ucznia. 

 
§152 

 

                                                             
88 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 23października 2014 r. 
89 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 23października 2014 r. 
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W przypadku zaistnienia konieczności odprowadzenia ucznia do domu, osoba odprowadzająca 
jest zobowiązana do sporządzenia oświadczenia o stanie psychofizycznym dziecka. Oświad-
czenie to powinien podpisać rodzic dziecka. 

 
§153 

 
1. Uczniowie zwalniani z pierwszych lub ostatnich zajęć lekcyjnych powinni być poinformowani 

o tym fakcie na dzień przed przewidywanym zwolnieniem. 
2. Informacja o zwolnieniu powinna mieć formę pisemnego ogłoszenia wywieszonego na tabli-

cy ogłoszeń. 
3. W szczególnych przypadkach uczniowie zwalniani z ostatnich zajęć muszą być powiada-

miani o tym fakcie nie później niż na dwie godziny przed planowanym zwolnieniem. 
 

§154 
 

1. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących stanowić lub pozwalających domniemywać 
zagrożenie zdrowia i życia osób znajdujących się w Szkole, należy zgłosić ten fakt dyrekto-
rowi.  

2. Po otrzymaniu zgłoszenia dyrektor dokonuje oceny zagrożenia i podejmuje działania ade-
kwatne do jego stopnia. 

3. W przypadku zaistnienia zagrożenia podłożeniem ładunku wybuchowego lub inna formą 
rażenia zbiorowego osoba przyjmująca informację o zagrożeniu powinna: 

a. Dążyć do uzyskania jak największej liczby szczegółów dotyczących zagrożenia, 
jak i osoby przekazującej informację, 

b. Uzyskaną informację bezzwłocznie przekazać policji i przełożonym, podając w 
szczegółach treść rozmowy oraz miejsce, czas i źródło jej uzyskania.  
W przypadku otrzymania informacji o zagrożeniu po godzinach pracy – pra-
cownik przekazuje uzyskane informacje osobiście policji i dyrekcji szkoły 

4. Dyrektor szkoły bądź osoba go zastępująca w pierwszej kolejności dokonuje analizy otrzy-
manej informacji i podejmuje decyzje o powiadomieniu policji, fakultatywnym przerwaniu 
pracy szkoły, ewakuacji uczniów i pracowników w trybie alarmowym. Do obowiązków dyrek-
tora należy również zabezpieczenie dokumentów, baz danych i mienia szkoły 

5. Dyrektor kieruje akcją ewakuacyjną i zabezpieczeniem mienia do czasu przybycia na miej-
sce wyspecjalizowanych służb – od tego czasu realizuje decyzje podejmowane przez do-
wódcę służb. 

6. Po zakończeniu działań dyrektor przejmuje protokolarnie obiekt.91 
 

§155 
 

1. W przypadku zdarzenia o charakterze lokalnym jak i ogólnokrajowym osoba odbierająca 
dziecko ze szkoły zobowiązana jest do okazania dokumentu tożsamości (zazwyczaj ze 
zdjęciem) wymaganego przez władze szkolne. 

2. Jeśli charakter zdarzenia pozwala szkole na udzielenie uczniom schronienia, w celu za-
pewnienia uczniom bezpieczeństwa, nikt nie może wejść do budynku lub go opuszczać do 
czasu, gdy niebezpieczeństwo minie. 

3. W przypadku zaistnienia zagrożenia podłożeniem ładunku wybuchowego lub inna formą 
rażenia zbiorowego osoba przyjmująca informację o zagrożeniu zamachem powinna: 
a) dążyć do uzyskania jak największej liczby szczegółów dotyczących zagrożenia, jak  

i osoby przekazującej informację, 
b) uzyskaną informację bezzwłocznie przekazać policji i przełożonym, podając w szczegó-

łach treść rozmowy oraz miejsce, czas i źródło jej uzyskania. W przypadku otrzymania 
informacji o zagrożeniu po godzinach pracy lub poza miejscem pracy – pracownik prze-
kazuje uzyskane informacje osobiście policji i dyrekcji szkoły. 

4. Dyrektor szkoły bądź osoba go zastępująca, w pierwszej kolejności dokonuje analizy otrzy-
manej informacji i podejmuje decyzje o powiadomieniu policji, fakultatywnym przerwaniu 
pracy szkoły, ewakuacji uczniów i pracowników w trybie alarmowym. Do obowiązków dyrek-
tora należy również zabezpieczenie dokumentów, baz danych i mienia szkoły. 

                                                             
91 Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 03 kwietnia 2007 r. 
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5. Dyrektor kieruje akcją ewakuacyjną i zabezpieczaniem mienia do czasu przybycia na miej-
sce wyspecjalizowanych służb – od tego czasu realizuje decyzje podejmowane przez do-
wódcę służb. Po zakończeniu działań dyrektor przejmuje protokolarnie obiekt. 

 
 

Dział X 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  
§ 156 

  
1. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.  
2. Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego postanowień określa 

Ustawa. 
3. Regulaminy określające działalność organów gimnazjum, jak też regulaminy wynikające z 

celów i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu, jak również  
z przepisami wykonawczymi do Ustawy o systemie oświaty. 

 
  
 
  
 

PRZEWODNICZĄCY      DYREKTOR SZKOŁY  
RADY RODZICÓW        

 
  
__________________________          
        _____________________ 
  (podpis)         (podpis)

  


