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DZIAŁ I 
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
 

§1 
 

1. Niniejszy statut został opracowany na podstawie: 

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. 
nr 256, poz. 2572 ze zm.), w tym w szczególności z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. 
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 357). 

2) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 357). 

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. 
nr 61 poz. 624 ze zm.). 

4) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie 
warunków i sposobu organizowania nauki religii w przedszkolach i szkołach publicznych 
(Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 ze zm.). 

5) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. 
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 nr 46, poz. 432 ze zm.). 

6) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.). 

7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532). 

8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz.977 ze zm.). 

9) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2014, poz. 803). 

10) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. 
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły 
i placówki krajoznawstwa i turystyki (dz. U. z 2001 r. nr 135 poz. 1516 ze zm.). 

11) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie 
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2010 r. nr 97 
poz. 624). 

12) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez 
publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. nr 56, poz. 506 ze zm.). 
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13) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170 ze zm.). 

14) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie 
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 
i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r. poz. 1157). 

15) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
oraz słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843). 

16) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 października 2012 r. 
w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół 
sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 1129). 

17) Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz. 526 ze zm.). 

 
§2 

1. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa o: 

1) Zespole szkół – należy przez to rozumieć Zespół Szkół z siedzibą w Redzie przy ulicy 
Brzozowej 30; 

2) szkole podstawowej – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 3 im. Stefana 
Żeromskiego w Redzie, przy ul. Brzozowej 30; 

3) gimnazjum - należy przez to rozumieć Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich 
w Redzie, przy ul. Brzozowej 30; 

4) oddziale przedszkolnym - należy przez to rozumieć roczne przygotowanie przedszkolne 
zorganizowane w szkole podstawowej; 

5) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Redzie; 

6) Radzie Pedagogicznej - należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół 
nr 2 w Redzie; 

7) uczniach - należy przez to rozumieć dzieci realizujące roczne przygotowanie 
przedszkolne oraz uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum; 

8) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

9) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono jeden 
oddział w szkole; 

10) nauczycielach - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych zespołu; 

11) organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć Pomorskiego 
Kuratora Oświaty; 
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12) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Miasto Reda; 

13) MEN - należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

14) ITN – należy przez to rozumieć indywidualny tok nauczania. 

§3 

1. Zespół Szkół nr 2 w Redzie, zwany dalej Zespołem, jest placówką publiczną. 

2. Pełna nazwa Zespołu brzmi: Zespół Szkół nr 2 w Redzie. 

3. W skład Zespołu Szkół nr 2 w Redzie wchodzą: 

1) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Żeromskiego, 
2) Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich. 

4. Pełna nazwa szkoły podstawowej brzmi: Zespół Szkół nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3 
im. Stefana Żeromskiego w Redzie. 

5. Pełna nazwa gimnazjum brzmi: Zespół Szkół nr 2, Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich 
w Redzie. 

6. Siedzibą Zespołu Szkół nr 2 w Redzie jest budynek zlokalizowany przy ulicy Brzozowej 30 
w Redzie. 

7. Szkoły wchodzące w skład Zespołu są szkołami publicznymi w rozumieniu ustawy 
o systemie oświaty 

8. Ustalona nazwa jest używana przez szkoły wchodzące w skład Zespołu w pełnym brzmieniu. 

9. Szkoła jest jednostką finansów publicznych i prowadzi gospodarkę finansową według zasad 
określonych w odrębnych przepisach. 

10. Szkoła jest jednostką finansów publicznych i prowadzi gospodarkę finansową według zasad 
określonych w odrębnych przepisach. 

11. Organem prowadzącym zespół jest Gmina Miasto Reda. 

12. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorskie Kuratorium Oświaty 
w Gdańsku. 

13. W szkole zorganizowane są oddziały ogólnodostępne. 

14. Szkoła może prowadzić: 

1) klasy profilowane, autorskie, innowacyjne, 
2) klasy integracyjne i wyrównawcze, 
3) świetlicę czynną zależnie od potrzeb uczniów, 
4) świetlicę socjo-opiekuńczą, 
5) uczniowski klub sportowy, 
6) działalność pozalekcyjną. 

15. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, 
wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości 
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bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych 
odrębnymi przepisami. 

16. Cykl kształcenia w szkole podstawowej wynosi 6 lat i kończy się w ostatnim roku nauki 
sprawdzianem zewnętrznym. 

17. Cykl kształcenia w gimnazjum trwa 3 lata i kończy się w ostatnim roku nauki egzaminem 
zewnętrznym - dającym możliwość dalszego kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. 

18. Szkoła posiada własną stronę internetową. 

§4 

1. Szkoła Podstawowa nr 3 posiada własny ceremoniał. 

2. Szkoła posiada sztandar szkoły. Wygląd sztandaru (lewą i prawą stronę przedstawiają 
zdjęcia: 

 
3. Poczet sztandarowy występuje w czasie uroczystych akademii szkolnych z okazji świąt 

państwowych, szkolnych. Wystawiany jest również podczas uroczystości patriotycznych 
na terenie gminy, powiatu i województwa. 

4. Sztandar przechowywany jest w szkolnej gablocie specjalnie do tego przeznaczonej. 

5. Poczet sztandarowy wyznaczany jest co roku spośród uczniów wchodzących w skład 
Samorządu Uczniowskiego. Skład pocztu wybiera się wśród uczniów klas najstarszych. 

6. Poczet sztandarowy stanowią: 

1) chorąży - uczeń,  
2) asystujący – 2 uczennice. 

7. Poczet sztandarowy występuje w strojach galowych i w rękawiczkach. Skład pocztu nosi 
szarfy biało-czerwone przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę 
kołnierza. 
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8. W czasie uroczystości sztandar nosi się rozwinięty. 

9. W przeddzień świąt państwowych, ważnych rocznic lub okolicznościowych uroczystości, 
na maszt znajdujący się przed budynkiem szkolnym, podnosi się flagę państwową. 

10. W skład ceremoniału szkolnego wchodzi: 

1) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,  
2) ślubowanie uczniów klas pierwszych,  
3) uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły,  
4) uroczyste zakończenie roku szkolnego, 
5) uroczystości patriotyczne lub rocznicowe organizowane na terenie szkoły, miasta, 

powiatu. 

11. Każdy nowy rok szkolny rozpoczyna się uroczystym apelem. Uroczystość odbywa się 
na boisku szkolnym lub w sali gimnastycznej, a uczniowie występują w strojach galowych. 

12. Uroczystość składa się z: 

1) części oficjalnej: 

a) wprowadzenia sztandaru, 
b) odśpiewania hymnu państwowego, 
c) okolicznościowych przemówień, 
d) wyprowadzenia sztandaru 

2) części artystycznej przygotowanej przez uczniów. 

13. Każdego roku do społeczności szkolnej są uroczyście przyjmowani uczniowie klas 
pierwszych. Uroczystość ma miejsce w sali gimnastycznej i jest przygotowywana 
przez wychowawców klas I, Samorząd Uczniowski oraz uczniów klas starszych. Uczniowie 
występują w strojach galowych. 

14. Podczas apelu występują następujące elementy symboliki szkolnej: ślubowanie 
na sztandar szkoły, symboliczne pasowanie na ucznia. 

15. Uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły odbywa się każdego roku na zakończenie zajęć 
dydaktycznych w klasach programowo najwyższych. Uroczystość odbywa się w sali 
gimnastycznej. Uczniowie występują w strojach galowych. 

16. Uroczystość składa się z: 

1) części oficjalnej: 

a) wprowadzenia sztandaru, 
b) odśpiewania hymnu państwowego, 
c) okolicznościowych przemówień, 
d) wręczenia przez dyrektora szkoły najlepszym absolwentom świadectw ukończenia 
szkoły z wyróżnieniem oraz nagród książkowych i rzeczowych,  
e) wręczenia przez dyrektora szkoły listów gratulacyjnych rodzicom najlepszych 
absolwentów, 
f) wręczenia przez wychowawców klas pozostałych świadectw ukończenia szkoły, 
g) wyprowadzenia sztandarów 

2) części artystycznej przygotowanej przez uczniów klas piątych i odchodzących 
absolwentów. 
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§5 

1. Gimnazjum nr 2 posiada własny ceremoniał. 

2. Gimnazjum posiada hymn szkoły, a uczniowie znają słowa i melodię hymnu szkolnego. 

3. Hymn szkoły jest śpiewany podczas uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru szkoły. 

4. Podczas śpiewania hymnu szkoły obowiązuje postawa na baczność. 

5. Schemat ogólny części oficjalnej uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru szkoły, hymnu 
państwowego i hymnu szkoły: 

1) wprowadzenie sztandaru,  
2) odśpiewanie hymnu państwowego, 
3) okolicznościowe przemówienia i inne elementy oficjalne związane z daną uroczystością, 
4) odśpiewanie hymnu szkoły, 
5) wyprowadzenie sztandaru. 

6. Tekst hymnu i zapis nutowy: 

1. Odkrywali, walczyli, pisali 
Kraj ten lepszym, bogatszym też czyniąc 
Dla nas wszystkich wzorem się stali 
Tak zwyczajnie, niezwyczajnie żyjąc 
Zostawili po sobie spuściznę 
Dziś z niej czerpać możemy bez miary 
By budować nową ojczyznę 
Pełni marzeń, nadziei i wiary. 

 
Ref. x2  I na nasze noble przyjdzie czas 

To pragnienie z nimi łączy nas 
Być jak oni kiedyś chcemy 
Przyrzekamy, ślubujemy 

 
2. Tak jak oni, po kroku krok co dzień 

Użytecznie i skromnie i śmiało 
Chcemy dążyć do swego spełnienia 
I by wiedzy nam było wciąż mało. 

 
Ref x2  I na nasze noble przyjdzie czas 

To pragnienie z nimi łączy nas 
[Być jak oni kiedyś chcemy 
Przyrzekamy, ślubujemy] x2 
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§6 

1. Gimnazjum posiada sztandar szkoły, na którym umieszczone są następujące elementy: 

1) awers jest w kolorze ecru (jasny beż). Centralnym motywem jest otwarta księga 
z gęsim piórem zawierająca po prawej stronie wykaligrafowane imiona i nazwiska 
sześciorga polskich noblistów. Księga stanowi nawiązanie do literackich osiągnięć 
noblistów i symbolizuje dorobek Polaków w dziedzinie literatury. Nad księgą widnieje 
model atomu w kolorze czerwonym symbolizujący przedmioty ścisłe. Po lewej stronie 
księgi umieszczony jest gołąb z rozpostartymi skrzydłami - personifikacja wolności 
i niepodległości. Wokół symboli umieszczony jest złoty napis Gimnazjum nr 2 w Redzie 
im. Noblistów Polskich. 

2) rewers jest w kolorze czerwonym, z centralnie umieszczonym białym orłem w złotej 
koronie. Poniżej znajduje się złoty napis - motto szkoły: "Non scholae, sed vitae 
discimus" - "Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia". 

2. Wygląd sztandaru (lewą i prawą stronę przedstawiają zdjęcia): 
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3. Sztandar wraz z insygniami przechowywany jest w szkolnej gablocie specjalnie do tego 
przeznaczonej. 

4. Sztandar pełni funkcję symboliczną i reprezentacyjną. Uroczystości z udziałem sztandaru 
wymagają zachowania powagi i postawy szacunku. 

5. Całością spraw organizacyjnych pocztu sztandarowego zajmuje się opiekun pocztu 
wyznaczony przez dyrektora szkoły spośród nauczycieli szkoły. 

6. Skład pocztu sztandarowego na dany rok szkolny stanowią uczniowie wyznaczeni 
przez opiekuna pocztu. 

7. Poczet sztandarowy oraz skład rezerwowy wyznaczany jest na koniec roku szkolnego 
spośród uczniów wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym 
zachowaniu. 

8. Uroczyste przekazanie sztandaru nowemu pocztowi odbywa się podczas uroczystości 
zakończenia szkoły klas trzecich. 

9. Poczet sztandarowy stanowią: 

1) chorąży - uczeń, 
2) asystujący – dwie uczennice 

10. Poczet sztandarowy występuje w stroju galowym. 

1) chorąży – czarne spodnie, biała koszula 
2) asysta – czarne spódnice i białe bluzki 
3) uzupełnieniem stroju galowego może być czarna marynarka/żakiet. 

11. Insygnia pocztu sztandarowego: 

1) biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym 
w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, 

2) białe rękawiczki. 
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12. W czasie uroczystości sztandar nosi się rozwinięty. 

13. Poczet sztandarowy na terenie szkoły występuje w uroczystościach szkolnych, oficjalnych, 
patriotycznych i rocznicowych. Należą do nich w szczególności: 

1) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego i ślubowanie uczniów klas pierwszych, 
2) Dzień Patrona Szkoły, 
3) uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły, 
4) uroczyste zakończenie roku szkolnego, 
5) Dzień Edukacji Narodowej, 
6) uroczystości oficjalne, patriotyczne i rocznicowe. 

14. Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną. Wraz z Dyrektorem Szkoły bierze udział 
w uroczystościach oficjalnych, patriotycznych i rocznicowych poza terenem szkoły. 

15. Podczas oficjalnych uroczystości patriotycznych do górnej części drzewca sztandaru 
przywiązuje się wstążkę w barwach narodowych. 

16. Podczas żałoby narodowej poczet ubiera szarfy koloru czarnego. 

17. Sztandar jest obecny podczas części oficjalnej – opuszcza miejsce uroczystości 
przed częścią artystyczną. 

18. Podczas uroczystego rozpoczęcie roku szkolnego i ślubowania uczniów klas pierwszych 
obowiązuje następujący ceremoniał: 

1) każdy nowy rok szkolny rozpoczyna się uroczystym apelem. 
2) uroczystość odbywa się na szkolnym patio lub w sali gimnastycznej. 
3) uczniowie występują w strojach galowych. 
4) część oficjalna uroczystości składa się z: 

a) wprowadzenia sztandaru, 
b) odśpiewania hymnu państwowego, 
c) okolicznościowego przemówienia, 
d) odśpiewania hymnu szkolnego, 
e) uroczystego ślubowania uczniów klas pierwszych, 
f) wyprowadzenia sztandaru. 

19. Uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły odbywa się w każdym roku szkolnym 
na zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach programowo najwyższych. 

20. Uroczystość odbywa się w sali gimnastycznej. 

21. Uczniowie występują w strojach galowych. 

22. Na uroczystość składają się: 

1) informacja osoby prowadzącej o planowanym przebiegu uroczystości, 
2) część oficjalna: 

a) wprowadzenie sztandaru,  
b) odśpiewanie hymnu państwowego,  
c) uroczyste przekazanie sztandaru szkoły, 
d) okolicznościowe przemówienia, 
e) odśpiewanie hymnu szkolnego, 
f) uroczyste ślubowanie absolwentów, 
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g) wręczenie świadectw i nagród: 

- wręczenie przez dyrektora szkoły absolwentom świadectw ukończenia szkoły 
oraz nagród książkowych i rzeczowych, 

- wręczenie przez dyrektora szkoły listów gratulacyjnych rodzicom najlepszych 
absolwentów. 

h) wyprowadzenie sztandaru. 

3) część artystyczna przygotowana przez uczniów klas drugich i odchodzących 
absolwentów. 

23. Każdy rok szkolny kończy się uroczystym apelem. 

24. Uroczystość odbywa się na szkolnym patio lub w sali gimnastycznej. 

25. Uczniowie występują w strojach galowych. 

26. Na uroczystość składają się: 

1) część oficjalna: 

a) wprowadzenie sztandaru, 
b) odśpiewanie hymnu państwowego, 
c) okolicznościowe przemówienia, 
d) odśpiewanie hymnu szkolnego, 
e) wręczenie przez dyrektora szkoły najlepszym uczniom świadectw z wyróżnieniem, 

dyplomów, nagród książkowych oraz dyplomów i wyróżnień za szczególne 
osiągnięcia. 

f) wyprowadzenie sztandaru. 

27. Pozostałe świadectwa oraz nagrody książkowe są wręczane uczniom przez 
wychowawców podczas spotkań w klasach. 

28. Podczas innych uroczystości oficjalnych, patriotycznych i rocznicowych obowiązuje 
następujący ceremoniał: 

1) część oficjalna: 

a) wprowadzenie sztandaru, 
b) odśpiewanie hymnu państwowego, 
c) okolicznościowe przemówienia, 
d) wyprowadzenie sztandaru. 

2) część artystyczna. 

29. Podczas wprowadzenia i wyprowadzenia sztandaru prowadzący uroczystość wydaje 
komendy: 

1) Proszę wszystkich o powstanie! Całość BACZNOŚĆ! Sztandar Gimnazjum nr 2 
im. Noblistów Polskich w Redzie – wprowadzić! 

2) Sztandar zostaje wprowadzony i zajmuje wyznaczone miejsce. 
3) Po zakończeniu części oficjalnej komenda:  
- Całość BACZNOŚĆ! Sztandar Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Redzie –

wyprowadzić! 
4) Poczet sztandarowy opuszcza miejsce uroczystości w szyku marszowym. 
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5) Komenda: SPOCZNIJ! 

30. Podczas ślubowania uczniów klas pierwszych obowiązuje następujący ceremoniał: 

1) ślubowanie klas pierwszych odbywa się podczas uroczystości rozpoczęcia roku 
szkolnego. 

2) klasy pierwsze są ustawione w czteroosobowych kolumnach na wprost osób 
prowadzących uroczystość. Poczet sztandarowy do ślubowania występuje na środek 
sali. 

3) ślubowanie odbywa się w postawie zasadniczej z prawą dłonią ugiętą w łokciu 
na wysokość twarzy, z palcami złożonymi do przysięgi. Wszyscy obecni 
na uroczystości stoją na baczność. 

4) wyznaczeni przedstawiciele klas pierwszych (po dwie osoby z klasy) na komendę 
podchodzą do sztandaru i składają ślubowanie (wyprostowana prawa dłoń, skierowana 
w stronę sztandaru, z palcami złożonymi do przysięgi). 

5) komendy przed ślubowaniem: 

a) klasy pierwsze do ślubowania – dwa kroki WYSTĄP! 
b) poczet sztandarowy Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Redzie – 

do ślubowania klas pierwszych WYSTĄP! 
c) przedstawiciele klas pierwszych – do ślubowania WYSTĄP! 
d) uczniowie klas pierwszych – DO ŚLUBOWANIA! 

6) uczniowie klas pierwszych powtarzają rotę ślubowania za osobą prowadzącą. 
7) rota ślubowania klas pierwszych: 

Wstępując do społeczności szkolnej / Gimnazjum nr 2 / im. Noblistów Polskich w Redzie, 
/ ślubuję zdobywać wiedzę/ i w pełni wykorzystywać czas / przeznaczony na naukę./ 
Nauczycielom, rodzicom i kolegom / ślubuję /prawość postępowania, / uczciwość 
i pracowitość / oraz wytrwałość w zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności. 
Przyrzekam,/że będę szanował nauczycieli,/ pracowników szkoły /oraz koleżanki 
i kolegów. / Ślubuję /godnie reprezentować swoją szkołę/ i przestrzegać jej regulaminu. 

8) komendy po ślubowaniu: 

a) SPOCZNIJ! PO ŚLUBOWANIU 
b) przedstawiciele klas pierwszych – po ślubowaniu do szeregu WSTĄP! 
c) całość BACZNOŚĆ! Sztandar Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Redzie – 

wyprowadzić! 

31. Podczas ślubowania uczniów klas trzecich obowiązuje następujący ceremoniał: 

1) ślubowanie absolwentów odbywa się podczas uroczystości pożegnania klas trzecich. 
2) poczet sztandarowy do ślubowania występuje na środek sali. 
3) ślubowanie odbywa się w postawie zasadniczej z prawą dłonią ugiętą w łokciu 

na wysokość twarzy, z palcami złożonymi do przysięgi. Wszyscy obecni 
na uroczystości stoją na baczność. 

4) wyznaczeni przedstawiciele klas trzecich (po dwie osoby z klasy) na komendę 
podchodzą do sztandaru i składają ślubowanie (wyprostowana prawa dłoń, 
skierowana w stronę sztandaru, z palcami złożonymi do przysięgi). 

5) komendy przed ślubowaniem: 

a) całość powstań! BACZNOŚĆ! 
b) poczet sztandarowy Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Redzie – 

do ślubowania klas trzecich WYSTĄP! 
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c) przedstawiciele klas trzecich – do ślubowania WYSTĄP! 
d) uczniowie klas trzecich – DO ŚLUBOWANIA! 

6) trzecioklasiści powtarzają rotę ślubowania za osobą prowadzącą: 

My, Absolwenci Gimnazjum nr 2 / im. Noblistów Polskich w Redzie, /ślubujemy / sławić 
dobre imię naszej szkoły / i godnie ją reprezentować. /Ślubujemy / w pełni 
wykorzystywać/ wiedzę i umiejętności zdobyte w gimnazjum / i nadal dbać o swój 
rozwój./Ślubujemy /kierować się w życiu / wysokimi wartościami moralnymi. /Ślubujemy / 
z całych sił służyć Ojczyźnie / i godnie wypełniać obowiązki / młodego obywatela 
Rzeczypospolitej Polskiej. ŚLUBUJEMY! 

7) komendy po ślubowaniu: 

a) SPOCZNIJ! PO ŚLUBOWANIU! 

32. Podczas uroczystości przekazania sztandaru szkoły nowemu pocztowi obowiązuje 
następujący ceremoniał: 

1) przekazanie sztandaru szkoły nowemu pocztowi odbywa się podczas uroczystości 
pożegnania klas trzecich, po odśpiewaniu hymnu narodowego. 

2) przekazanie sztandaru: 

a) całość BACZNOŚĆ! Poczty sztandarowe do przekazania sztandaru szkoły – 
WYSTĄP! 

b) nowy poczet wchodzi w porządku marszowym i ustawia się na wprost ustępującego 
pocztu.  

c) asystentka ustępującego pocztu: 
 - Przekazujemy wam sztandar – symbol Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich 

w Redzie. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę. 
d) chorąży nowego pocztu: 

- Przyjmujemy od was sztandar szkoły. Przyrzekamy dbać o niego, sumiennie 
wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami naszej szkoły. 

e) ustępująca asysta przekazuje insygnia nowej asyście. Ustępujący chorąży 
przekazuje insygnia nowemu chorążemu. 

f) chorąży salutuje sztandarem (pochyla go), a nowy chorąży przyklęka na prawe 
kolano, całuje róg sztandaru, po czym przejmuje sztandar. 

g) ustępujący chorąży przyklęka i całuje róg sztandaru. 
h) poczty wymieniają się miejscami: w szyku musztry ustępujący poczet wykonuje 

w prawo zwrot i wychodzi z sali, nowy poczet - krok w przód, obrót w tył przez prawe 
ramię i staje na baczność.  

i) komenda końcowa: 
- po przekazaniu sztandaru! SPOCZNIJ 

Rozdział 2 
Motto szkoły, misja szkoły i model absolwenta 

§ 7 

1. Zespół Szkół nr 2 posiada motto szkoły, misję szkoły i model Absolwenta. Stanowią one 
integralną część oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym 
z głównych celów szkoły. 

 
2. Motto szkoły: 
„Non scholae sed vitae discimus” – Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia. 



20 

 

 
3. Misja szkoły: 

Misja Zespołu Szkół nr 2 w Redzie 

Najważniejsze aspekty naszej misji określają następujące działania: 

• Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych, humanistycznych wartości moralnych 
oraz w duchu tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka. 

• Uczymy asertywności, samodzielności w myśleniu, kreatywności i odwagi w pokonywaniu 
trudności i dążeniu do sukcesu. 

• Kładziemy nacisk na kształcenie ważnych umiejętności społecznych, jak komunikacja 
z innymi, współpraca w grupie, umiejętność negocjacji i rozwiązywania konfliktów. 

• Uczymy patriotyzmu i poszanowania tradycji narodowych. Kultywujemy tradycje 
i ceremoniał szkolny. Wspieramy samorządność uczniowską. Pragniemy przez to ukształtować 
świadomego, aktywnego członka społeczności szkolnej, lokalnej oraz obywatela Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

• Poprzez działania charytatywne i środowiskowe uczymy empatii i wrażliwości na drugiego 
człowieka, a także dbania o środowisko naturalne. 

• Kształcimy dla przyszłości. Tworzymy szkołę nowoczesną, otwartą na innowacyjne metody 
i techniki pracy, a tym samym wdrażamy do szerokiego stosowania przez uczniów technologii 
informacyjno-komunikacyjnych. 

• Poprzez współpracę międzynarodową i nacisk na kształcenie języków obcych kształcimy 
obywateli Europy i świata – otwartych, pozbawionych kompleksów, umiejących pokonywać 
językowe i kulturowe bariery. 

• Poprzez różnorodność działań szkolnych staramy się każdemu uczniowi dać możliwość 
i szansę rozwijania własnych zainteresowań i talentów. 

• Ściśle współpracujemy ze środowiskiem rodzinnym naszych uczniów. Dbamy i zabiegamy 
o to, by rodzice chętnie współpracowali ze szkołą i by traktowali ją, jako swojego sojusznika 
w wychowaniu dziecka. 

• Pragniemy, by nauczyciele współpracowali ze sobą, tworząc spójne, przyjazne uczniowi 
środowisko wychowawcze, a także – by rozwijali i doskonalili swoje umiejętności pedagogiczne, 
żeby jak najpełniej mogli wspierać rozwój wiedzy i talentów naszych uczniów. 

4. Misja szkoły: 

Uczeń naszej szkoły: 

1. Jest człowiekiem odpowiedzialnym, znającym i kierującym się ogólnie przyjętymi zasadami 
życia społecznego, przede wszystkim zasadą tolerancji i szacunku dla każdego człowieka. 

2. Jest osobą twórczą, kreatywną, zdolną do podejmowania nowych zadań, świadomą 
własnej wartości. 
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3. Ma wysoką motywację do zdobywania wiedzy i rozwijania swoich zdolności, jest ambitny 
i wytrwały w dążeniu do osiągania sukcesów. 

4. Potrafi korzystać z najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych 
i zróżnicowanych źródeł wiedzy. 

5. Bierze aktywny udział w życiu społeczności szkolnej, jest otwarty na innych, potrafi 
współdziałać w rozwiązywaniu problemów. 

6. Jest osobą wrażliwą społecznie, potrafi dostrzegać problemy innych oraz uczestniczyć 
w działaniach pomocowych. 

7. Ma poczucie tożsamości narodowej, jest przywiązany do wartości patriotycznych, docenia 
znaczenie aktywności obywatelskiej na rzecz własnego środowiska lokalnego, regionu i kraju. 

8. Jest obywatelem Europy i świata – posługuje się językami obcymi, ma świadomość różnic 
kulturowych, potrafi funkcjonować w zróżnicowanej rzeczywistości społeczno-kulturowej. 

DZIAŁ II 
Rozdział 1 

Cele i zadania Zespołu Szkół nr 2 

§8 

1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 
7 września 1991r., z późniejszymi zmianami oraz w przepisach wykonawczych wydanych 
na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki. 
 

2. Nadrzędnym celem szkoły jest wszechstronny i harmonijny rozwój osobowy ucznia 
oraz przygotowanie go do dalszej drogi edukacyjnej i dorosłego życia. 
 

3. W pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoła zapewnia podtrzymywanie kultury i tradycji 
regionalnej. 
 

4. Szkoła w szczególności: 

 
1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 
2) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone we właściwych przepisach; 
3) realizuje programy nauczania uwzględniające Podstawy programowe kształcenia 

ogólnego; 
4) umożliwia uczniom, w toku powszechnie dostępnych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 
i religijnej; 

5) udziela uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej przy współpracy z Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną; 

6) organizuje kształcenie uczniów niepełnosprawnych w formie nauczania indywidualnego 
lub klas integracyjnych, w zależności od potrzeb i możliwości uczniów, zgodnie 
z odrębnymi przepisami; 

7) rozwija indywidualne zainteresowania uczniów poprzez indywidualizację procesu 
kształcenia, prowadzenie kół zainteresowań i innych form pracy pozalekcyjnej; 

8) stwarza możliwość realizowania indywidualnego programu lub toku nauczania 
oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie, zgodnie z odrębnymi przepisami; 
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9) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły 
poprzez: 
 
a) zorganizowanie zajęć świetlicowych, 
b) umożliwienie spożywania posiłków,  
c) system zapomóg i stypendiów, 
d) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,  
e) prowadzenie zajęć dla uczniów uzdolnionych, 
f) opiekę pielęgniarki szkolnej; 

 
10) wdraża do samodzielności. 

§9 

1. Do zadań szkoły należy między innymi: 

 
1) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących 

potrzeb; 
2) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom 

i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 
3) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

z zachowaniem zasad higieny psychicznej; 
4) wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły; 
5) wspomaganie wychowawczej roli rodziców; 
6) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 

właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 
7) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu; 
8) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności 

tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu; 
9) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, 

rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole; 
10) kształtowanie patriotyzmu, postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury 

narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji; 
11) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 
12) zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym lub wymagającym opieki ze względu 

na inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej; 
13) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie 

z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji. 

2. Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów, ich potrzeb 
rozwojowych i środowiskowych, według poniższych zasad: 

1) dyrektor szkoły zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy 
w czasie ich pobytu w szkole, jak również podczas zajęć obowiązkowych 
i nieobowiązkowych organizowanych przez szkołę poza jej terenem, 

2) tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustala się z uwzględnieniem 
równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia, różnorodności 
zajęć w każdym dniu, nie łączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego 
samego przedmiotu z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga, 

3) dyrektor szkoły organizuje dla pracowników szkoły różne formy szkolenia w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, zapoznając ich na bieżąco z nowymi przepisami 
oraz sprawuje nadzór nad przestrzeganiem tych przepisów. 
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§10 

Szkoła kładzie nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania 
wobec niej i stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań. 

§11 

Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy 
administracyjno-obsługowi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią pedagogiczno-
psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi 
w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę. 

§12 

Cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach klasowo-lekcyjnych, 
sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej. 

Rozdział 2 
Sposoby realizacji zadań w szkole 

§13 

Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę 
programową kształcenia ogólnego zgodnie z przyjętymi programami nauczania.  

§14 

1. Proces wychowawczy prowadzony jest w szkole zgodnie ze Szkolnym Programem 
Wychowawczym i Programem Profilaktyki. 
 

2. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej 
wychowawcą klasy. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za zachowanie ciągłości pracy 
wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy. 
 

3. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny 
wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny 
uzasadniony wniosek wszystkich rodziców danej klasy. 

§15 

1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez: 
 
1) realizację przyjętego w szkole Programu Profilaktyki;  
2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów; 
3) realizację określonej tematyki na godzinach wychowawczych; 
4) działania opiekuńcze wychowawcy klasy; 
5) promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia; 
6) prowadzenie profilaktyki stomatologicznej; 
7) prowadzenie profilaktyki uzależnień. 

  
§16 

Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 
poprzez: 

1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 85 niniejszego statutu;  
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2) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć 
w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie 
w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem 
przedmiotów, których program tego wymaga; 

3) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach i przedmiotach 
wymagających podziału na grupy; 

4) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny; 
5) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 
6) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 
7) ogrodzenie terenu szkoły; 
8) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni 

i pomieszczeń gospodarczych; 
9) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed 

ewentualnym zsuwaniem się po nich; 
10) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, 

w tym uczniów niepełnosprawnych; 
11) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi imprezach 

wycieczkach poza terenem szkoły; 
12) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego 

poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których 
przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących. 
 

§17. 

Pracownicy szkoły, w tym pracownicy administracji i obsługi w czasie wykonywania swoich zadań 
zawodowych są zobowiązani kierować się dobrem dziecka i troszczyć się o jego bezpieczny pobyt 
w szkole. 

Rozdział 3 
Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

§18 

W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, 
rodzicom i nauczycielom. 

§19 

Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne, 
a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji jest dobrowolny. 

§20 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na: 
 

1) diagnozowaniu środowiska ucznia; 
2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia 

i umożliwianiu ich zaspokojenia; 
3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości 

przez ucznia; 
4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 
5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych 

dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-
terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym 
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lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym; 

6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców; 
7) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu 

Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym 
zakresie; wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku 
dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu 
informacji w tym kierunku; 

8) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 
dzieci; 

9) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych 
wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 
i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 
sprostanie tym wymaganiom; 

10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 
11) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 
12) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

§21 

1. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości 
psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
uczniów, wynikających z: 

1) wybitnych uzdolnień; 
2) niepełnosprawności; 
3) niedostosowania społecznego; 
4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 
5) specyficznych trudności w uczeniu się; 
6) zaburzeń komunikacji językowej; 
7) choroby przewlekłej; 
8) zaburzeń psychicznych; 
9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 
10) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych; 
11) zaniedbań środowiskowych; 
12) trudności adaptacyjnych; 
13) odmienności kulturowej. 

§22 

1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają: 

1) nauczyciele i wychowawcy grup wychowawczych w bieżącej pracy z uczniem; 
2) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, w szczególności: terapeuta, nauczyciel wspomagający, logopeda, 

pedagog, psycholog, doradca zawodowy. 
 

§23 

1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń/ uczniowie ze względu na potrzeby rozwojowe 
lub edukacyjne wymagają pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel/specjalista 
informuje o tym niezwłocznie wychowawcę klasowego. 

2. O pomoc psychologiczno-pedagogiczną mogą wnioskować także, w przypadkach, 
jak w ust.1: 
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1) rodzice ucznia; 
2) uczeń; 
3) poradnia psychologiczno–pedagogiczna; 
4) dyrektor szkoły; 
5) pielęgniarka szkolna; 
6) pracownik socjalny; 
7) asystent rodziny; 
8) kurator sądowy. 

§24 
Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest realizowana przez każdego nauczyciela 
w bieżącej pracy z uczniem. Polega ona w szczególności na: 

1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego 
potrzeb; 

2) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki 
nauczania; 

3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych; 
4) dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia; 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest również w formie: 

1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 
2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych (od 2 do 5 uczniów); 
3) logopedycznych (od 1 do 4 uczniów), socjoterapeutycznych oraz innych zajęć 

o charakterze terapeutycznym (od 3 do 10 uczniów); 
4) zajęć rozwijających uzdolnienia; 
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia lub zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej dla uczniów gimnazjum; 
6) warsztatów; 
7) porad i konsultacji. 

3. Szczegółowy sposób organizowania omówionych form pomocy pedagogicznej w szkole 
określają odrębne przepisy. 

§25. 
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. 

1. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi 
w szkole jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców 
oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem, zwanego dalej „zespołem”. 

2. Zespół tworzy dyrektor szkoły: 

1) dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - 
niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii; w terminie do 30 września danego 
roku szkolnego lub w ciągu 30 dni od złożenia, jeśli orzeczenie zostało dostarczone 
po tym czasie. 

3. Zasady i zakres pracy zespołu określają odrębne przepisy. 

4. Dla uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie 
o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego zespół 
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na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny 
na okres wskazany w orzeczeniu nie dłuższy niż etap edukacyjny. 

5. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) zawiera: 

1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka lub ucznia, 
w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z dzieckiem 
lub uczniem; 

2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem 
lub uczniem, w tym w przypadku: 

a) dziecka lub ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym, 
b) ucznia niedostosowanego społecznie – działania o charakterze resocjalizacyjnym, 
c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze 

socjoterapeutycznym; 

3) formy i okres udzielania dziecku lub uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane według 
odrębnych przepisów, 

4) działania wspierające rodziców dziecka lub ucznia oraz w zależności od potrzeb zakres 
współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 
specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci 
i młodzieży,  

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia, 
odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 
oraz możliwości psychofizyczne dziecka lub ucznia, a w przypadku ucznia gimnazjum 
– także działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposób realizacji 
tych działań, 

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka lub ucznia w realizacji 
zadań. 

6. W ramach zajęć rewalidacyjnych w programie należy uwzględnić w szczególności: 

1) naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille’a lub innych 
alternatywnych metod komunikacji- w przypadku dziecka lub ucznia niewidomego, 

2) naukę języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku 
dziecka lub ucznia niesłyszącego lub z afazją, 

3) zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne - 
w przypadku dziecka lub ucznia z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera. 

7. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie 
zawiadamia się rodzica w formie pisemnej. 

8. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją 

i świadczeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej swoim wychowankom. 

§26 

W szkole zatrudniony jest pedagog, psycholog i logopeda, a w miarę potrzeb specjaliści, 
posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. 
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§27 

1. Do obowiązków każdego nauczyciela w zakresie wspierania uczniów i świadczenia pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej uczniom należy: 

1) prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów; 
2) zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy; 
3) świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;  
4) dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniom do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia; 
5)  indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia; 

6) dostosowanie metod pracy do sposobów uczenia się ucznia; udział w zebraniach 
organizowanych przez wychowawcę klasy; komunikowanie rodzicom postępów ucznia 
oraz efektywności świadczonej pomocy; 

7) prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (dydaktyczno-
wyrównawczych, rewalidacyjno-kompensacyjnych, pracy z uczniem zdolnym i innych 
specjalistycznych); 

8) współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania 
i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania 
postępów ucznia; 

9) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze 
emocjonalnej i behawioralnej; 

10) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem 
zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych; 

11) stosowanie oceniania wspierającego ucznia. 

§28. 
Zadania i obowiązki pedagoga i psychologa szkolnego. 

1. Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego należy: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także 
wspieranie mocnych stron ucznia; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 
wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich 
do rozpoznanych; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów; 
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia; 

6) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej; 
7) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 
8) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 
9) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów; 
10) rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych; 
11) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców 
i wychowawców; 
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12) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym 
się w trudnej sytuacji życiowej; 

13) udzielanie wsparcia rodzicom i indywidualnych porad w zakresie wychowania; 
14) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji Programu Wychowawczego 

i Programu Profilaktyki; 
15) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 
§29 

Zadania i obowiązki logopedy w szkole: 

1. Do zadań logopedy należy: 

1) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy 
głośnej i pisma; 

2) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy 
logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy 
z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem; 

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności 
od rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 
komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia. 

5) udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń 
logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy 
i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej; 

6) prowadzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wg potrzeb;  
7) udział w pracach zespołów: przedmiotowego oraz wychowawczego; 
8) stała współpraca z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne; 
9) organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących 

rozwoju mowy; 
10) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§30 
Zadania i obowiązki doradcy zawodowego. 

1. Do zadań doradcy zawodowego należy: 
 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne 
i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 
właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 
oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; 

4) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań 
w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego; 

5) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej; 

6) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom. 
 

Rozdział 4 
Organizacja nauczania i organizacja zajęć rewalidacyjnych 

uczniom niepełnosprawnym 

§31 
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1. W szkole kształcenie uczniów niepełnosprawnych, dla których poradnia psychologiczno-
pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być 
prowadzone: 

1) w oddziale ogólnodostępnym; 
2) w oddziale integracyjnym. 
 

§32 

1. Szkoła zapewnia odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby i możliwości 
psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne. 

 
2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 
 

§33 

1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres 
nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych. 
 

2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie 
uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu zgody rodziców. 
 

3. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej 
do wychowawcy klasy, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego. 
 

4. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do końca 
lutego w ostatnim roku nauki w szkole. 
 

5. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach: 

 
1) braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, 

utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych 
dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami; 

2) psychoemocjonalną niegotowością ucznia do zmiany szkoły. 
 

§34 

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją 
rozwojową, z afazją, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki 
drugiego języka obcego w gimnazjum. 

 
2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 

z drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu 
edukacyjnego. 

 
§35 

W klasie integracyjnej obowiązkowo dokonuje się podziału na zajęciach z informatyki i języków 
obcych, pod warunkiem, że grupa nie liczy mniej niż 5 osób. 
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§36 

1. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami 
poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych 
w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym 
po 2 godziny tygodniowo na ucznia. 

 
2. Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania 

i arkuszu organizacyjnym. 
 
3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny 
czas tych zajęć. 

 
§37 

1. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Zespół 
Nauczycieli, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, opracowuje 
indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) dostosowany do indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej 
„programem”. 

 
2. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. 
  
3. Zespół nauczycieli co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia, uwzględniając przy 
tym ocenę efektywności udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej i w miarę 
potrzeb dokonuje modyfikacji programu. 

 
4. Rodzice dziecka lub ucznia albo pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w spotkaniach 

zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu oceny. Dyrektor 
zawiadamia rodziców dziecka/ ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości 
uczestnictwa w nim. 

 
§38 

1. W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli 
posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania 
kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym. 

 
2. Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 
oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne 
oraz zintegrowane działania i zajęcia realizowane przez nauczycieli. 

 
§39 

1. Uczniowie niepełnosprawni przystępują do egzaminu w gimnazjum, przeprowadzanym 
zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach 
publicznych, w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności, 
a uczniowie lub absolwenci niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem 
społecznym - w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych 
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i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, na podstawie orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego. 
 

2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do rodzaju 
niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych ucznia polega w szczególności na: 

 
 

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu 
odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych; 

2) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu 
lub egzaminu; 

3) zapewnieniu obecności w czasie egzaminu specjalisty z zakresu danej 
niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem 
społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem 
lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych. 

 

3. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 2 należy do obowiązków przewodniczącego 
szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

§40 

Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w szkole. 

Rozdział 5 

Nauczanie indywidualne 
 

§41 

1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły 
obejmuje się indywidualnym nauczaniem. 

2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych 
opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje 
indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu 
zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia.  

3. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym 
w placówce, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.   

4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego 
nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to nastąpić w sytuacji braku 
nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca prowadzenia 
zajęć od siedziby szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia.  

5. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w odrębnym pomieszczeniu w szkole 
lub w miejscu pobytu ucznia - w zależności od wskazania w orzeczeniu.  

6. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego 
dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, a także miejsca, w których 
zajęcia są organizowane.  
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7. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, dyrektor może 
zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy 
programowej, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których 
zajęcia są realizowane.  

8. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia. 

9. Na podstawie orzeczenia, dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć 
indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
Zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie wchodzą 
w wymiar godzin indywidualnego nauczania. 

10. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio 
z uczniem wynosi: 

1) dla uczniów oddziału przedszkolnego – od 4 do 6 godzin realizowanych w ciągu co 
najmniej 2 dni,  

2) dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej – od 6 do 8 godzin, 
3) dla uczniów klas IV- VI szkoły podstawowej- od 8 do 10 godzin, 
4) dla uczniów gimnazjum - od 10 do 12 godzin.  

11. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, którym stan zdrowia znacznie utrudnia 
uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego 
osobowego rozwoju, dyrektor w miarę posiadanych możliwości i uwzględniając zalecenia 
zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia ucznia umożliwia udział w zajęciach 
rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych.  

 
12. Zakończenie indywidualnego nauczania w domu ucznia przed okresem wskazanym 

w orzeczeniu następuje na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego ucznia. Do wniosku musi 
być załączone zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia 
uczęszczanie na zajęcia do szkoły. 

 
Rozdział 6 

Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki 

§42 

1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego 
programu nauki zgodnie z rozporządzeniem. Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać 
się: 

1) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich 
przedmiotów; 

2) oceną celującą lub bardzo dobrą z tych przedmiotów na koniec roku/semestru. 
 
2. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego 

szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki. 
 
3. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone po upływie 

co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej 
klasyfikacji. 

 
4. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy. 
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5. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania 
z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku 
szkolnego. 

 
6. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić:   
 

1) rodzice ( prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia; 
2) uczeń za zgodą rodziców; 
3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy 

wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów). 
 
7. Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza 

do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia. 
 
8. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program 

nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą. 
 
9. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący 

zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, 
pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń. 

 
10. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.6 dyrektor szkoły zasięga opinii Rady 

Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
 
11. Dyrektor Szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej 

opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej. 

 
12. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego 

programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga jest pozytywna opinia organu 
nadzoru pedagogicznego. 

 
13. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny. 
 
14. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna 

i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – 
nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nieprzekraczającą 5 godz. miesięcznie. 

 
15. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy 

lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole 
wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie. 

 
16. Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN: 
 

1) uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji 
indywidualnych; 

2) zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego 
wszystkich uczniów w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej 
bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie tylko w zajęciach indywidualnych 
z nauczycielem. 

 
17. Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 godziny 

co dwa tygodnie. 
 
18. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania. 
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19. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, 

przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem. 
 
20. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu 

klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą. 
 
21. Decyzję w sprawie ITN każdorazowo odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia. 
 
22. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN. 
 
23. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, 

należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację 
o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce 
„Szczególne osiągnięcia ucznia”. 

 
DZIAŁ III 

Rozdział 1 
Organy szkoły i ich kompetencje 

§43 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Redzie 
2) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 3 
3) Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 2 
4) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół nr 2 
5) Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 2;  
6) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3 
7) Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 2.  

 
§44 

Każdy z wymienionych organów w §58 ust. 1 działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy 
kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy 
te nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły. 

§45 

1. Dyrektor Zespołu: 

1) kieruje szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego; 
2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy; 
3) jest organem nadzoru pedagogicznego; 
4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 
5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą. 
 

§46 

Dyrektor Zespołu kieruje bieżącą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz. 
Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Zespole. 
Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 

§47 
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Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa o systemie 
oświaty i inne przepisy szczegółowe. 

§48 

Dyrektor szkoły: 

1. Kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności: 
1) kształtuje twórczą atmosferę, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jakości pracy; 
2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz 

jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 
zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej; 

3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji 
stanowiących;  

4) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem 
i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący; 

5) powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną; 
6) opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów w szkole 

podstawowej i gimnazjum; 
7) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami; 
8) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne 

wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły; 
9) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela; 
10) podaje do publicznej wiadomości do końca zajęć dydaktycznych szkolny zestaw 

podręczników, który będzie obowiązywał w Zespole od początku następnego roku 
szkolnego; 

11) ustala w przypadku braku zgody wśród nauczycieli uczących na danym etapie edukacji 
w szkole, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, jeden podręcznik do przedmiotu, który 
będzie obowiązywał wszystkich nauczycieli w cyklu kształcenia; 

12) dokonuje zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 
w ramach dotacji celowej właściwego ministerstwa; 

13) opracowuje zasady gospodarowania podręcznikami i materiałami edukacyjnymi 
zakupionymi z dotacji celowej; 

14) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i samorządami uczniowskimi; 
15) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie 
i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w szkole; 

16) udziela na wniosek rodziców, po spełnieniu ustawowych wymogów, zezwoleń 
na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego w domu ucznia; 

17) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formach i na zasadach określonych 
w §24 i §25 niniejszego statutu szkoły; 

18) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie indywidualne 
na zasadach określonych w §41 ust. 1 – 12 niniejszego statutu szkoły; 

19) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez zamieszkałe w obwodzie szkoły 
dzieci. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego tj. opuszczenie co najmniej 
50% zajęć w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 

20) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez 
Radę Pedagogiczną. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie 
programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego;  

21) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły 
przedmiotowe, problemowo-zadaniowe i zespoły ds. pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, o których mowa w § 82 statutu szkoły;  

22) zwalnia uczniów z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, 
drugiego języka obcego nowożytnego w oparciu o odrębne przepisy; 
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23) zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 
wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 
wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony 
w tej opinii 

24) udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie 
z zasadami określonymi w §42 statutu szkoły lub w §41 statutu szkoły 

25) występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły 
w przypadkach określonych w § 108 statutu szkoły; 

26) występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie 
ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej jego 
części w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 
uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku. Dyrektor składa wniosek 
w porozumieniu z rodzicami ucznia; 

27) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych; 
28) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej 

i religijnej uczniom; 
29)  odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów oraz egzaminów 

gimnazjalnych; 
30) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej określa szczegółowe warunki realizacji 

projektu edukacyjnego realizowanego przez uczniów gimnazjum; 
31) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego w formie księgi uczniów 

prowadzonych na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 
32) zwalnia ucznia w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, 

uniemożliwiających udział jego w realizacji projektu edukacyjnego, 
na udokumentowany wniosek rodziców ucznia z realizacji projektu edukacyjnego; 

33) na udokumentowany wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu 
edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka 
obcego; ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zwalnia 
na podstawie tego orzeczenia; 

34) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych oraz podaje do wiadomości uczniów i rodziców; 

35) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych 
i sprawdzających; 

36) ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym prowadzą zatrudnieni nauczyciele posiadający 
kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela; 

37) występuje z uzasadnionym wnioskiem do poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
w tym specjalistycznej w sprawie opiniowania przyczyn niepowodzeń szkolnych 
u uczniów gimnazjum, którzy nie posiadają opinii wydanej w poprzednim etapie 
edukacyjnym; 

38) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie 
organizacji praktyk studenckich. 

2. Organizuje działalność szkoły, a w szczególności:   
 

1) opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny; 
2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego 

oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych; 
3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej; 
4) wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonych w odrębnych 

przepisach dni wolne od zajęć; 
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5) informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach 
wolnych; 

6) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach, gdy występuje 
zagrożenie zdrowia uczniów; 

7) zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 
w sytuacjach wystąpienia w kolejnych w dwóch dniach poprzedzających zawieszenie 
zajęć temperatury: - 15°C lub niższej, mierzonej o godzinie 21.00. Określone warunki 
pogodowe nie są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje dyrektora 
szkoły; 

8) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły, 
a w szczególności należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych 
warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym; 

9) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne; 
10) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku 

oraz dbałości o estetykę i czystość; 
11) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły; 
12) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania 

Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców; 
13) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 
14) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu 

technicznego urządzeń na szkolnym boisku i placu zabaw; 
15)  za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych 

szkoły tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze; 
16)  organizuje prace konserwacyjno-remontowe oraz powołuje komisje przetargowe; 
17)  powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły; 
18) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły 

zgodnie z odrębnymi przepisami; 
19) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 
 

 
3. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności: 

 
1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły; 
2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach 

kierowniczych; 
3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników 

samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych 
kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny; 

4) decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy 
w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej; 

5) organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym 
na stanowiskach urzędniczych w szkole; 

6) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych; 
7) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu 

zawodowego; 
8) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom 

i pracownikom administracji i obsługi szkoły; 
9) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli 

i pracowników; 
10)  udziela urlopów zgodnie z ustawą Karata Nauczyciela, Kodeksem Pracy 

i Regulaminem Pracy; 
11)  załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami; 
12)  wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem; 
13)  wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego; 
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14) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi 
przez organ prowadzący; 

15)  dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 
16) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy; 
17)  współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków 

do opiniowania i zatwierdzania; 
18)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.  
 

4. Sprawuje opiekę nad uczniami: 
 

1) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły; 
2) organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia; 
3) opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do otrzymania 

pomocy materialnej na zakup podręczników; 
4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki 
medycznej w szkole. 

5. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora szkoły. Dyrektor 
współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą 
i aktami wykonawczymi do ustawy. 

§49 
Rada Pedagogiczna 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.  

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole. 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Redzie.  

4.  Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej 
oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 
zebrania. Datę i godzinę obrad rady pedagogicznej podaje przewodniczący do wiadomości 
zainteresowanym nie później niż 3 dni przed posiedzeniem poprzez obwieszczenie na tablicy 
ogłoszeń w pokoju nauczycielskim lub poprzez zarządzenie. W przypadkach wyjątkowych 
termin 3-dniowy nie musi być przestrzegany. Przewodniczący może wyznaczyć 
do wykonywania swoich zadań zastępcę.  

5. W zebraniach rady pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą także brać 
udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą 
lub na wniosek rady pedagogicznej. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny mogą brać udział w posiedzeniu rady pedagogicznej po uprzednim 
powiadomieniu dyrektora szkoły. 

6. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 
w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania 
uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

7. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących: 

1) uchwala regulamin swojej działalności; 
2) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów; 
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3) podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu 
po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
i zgody rodziców; 

4) może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu 
nieobecności nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego 
na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania; 

5) może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał 
egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych; 

6) podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów; 
7) zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny; 
8) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego; 
9) podejmuje uchwały w sprawie wniosku do Kuratora o przeniesienie ucznia do innej 

szkoły; 
10) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
11) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

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

12) uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu. 

8. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących: 
 

1) opiniuje organizacje pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;  
2) opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku 

szkolnego; 
3) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych; 
4) wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju 

niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 

5) opiniuje wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej o zdiagnozowanie 
przyczyn trudności w nauce u uczniów, którzy nie posiadają wcześniej wydanej opinii 
w trakcie nauki w szkole podstawowej; 

6) opiniuje projekt innowacji do realizacji w szkole; 
7) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień; 
8) opiniuje projekt finansowy szkoły; 
9) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły; 
10) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, 

których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza; 
11)  wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora; 
12)  opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy; 
13) opiniuje szczegółowe warunki realizacji i oceny projektu edukacyjnego przez uczniów 

gimnazjum; 
 

9. Rada Pedagogiczna ponadto: 

1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu;  
2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły 

lub z innych funkcji kierowniczych w szkole; 
3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły; 
4) głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły; 
5) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami 

do organu prowadzącego; 
6) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli; 
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7) rozpatruje wnioski i opinie samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, 
w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów; 

8) ma prawo składania wniosku wspólnie z Radą Rodziców i Samorządem uczniowskim 
o zmianę nazwy szkoły i nadanie imienia szkole; 

9) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły; 
10) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny 

pracy; 
11) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli. 

10. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 
szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę 
potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu 
nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków. 

11. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane 
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków rady. 

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

13. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie papierowej. Księgę protokołów 
przechowuje się w archiwum szkoły, zgodnie z Instrukcją Archiwizacyjną. 

14. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej powinien w szczególności zawierać: 

1) określenie daty zebrania i nazwiska przewodniczącego rady oraz osoby sporządzającej 
protokół; 

2) stwierdzenie prawomocności obrad; 
3) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania; 
4) listę obecności nauczycieli; 
5) porządek obrad; 
6) przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty 

zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień; 
7) przebieg głosowania i jego wyniki; 
8) podpis przewodniczącego i protokolanta. 

15. Do protokołu dołącza się: listę zaproszonych gości, protokoły głosowań tajnych, 
oświadczenia i inne dokumenty złożone do przewodniczącego Rady Pedagogicznej. 

16. Protokół sporządza się w ciągu 14 dni po zakończeniu obrad. 

17. Protokół z zebrania rady pedagogicznej wykłada się do wglądu w pokoju nauczycielskim 
na co najmniej 3 dni przed terminem kolejnego zebrania. 

18. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone nie później niż do rozpoczęcia 
zebrania rady pedagogicznej, na której następuje przyjęcie protokołu. 

19. Teksty uchwał wraz załącznikami przechowywane są w Księdze uchwał. 
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20. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady 
Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także 
nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 

§50 
Rada Rodziców. 

1.  Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 
 
2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami szkoły. 
 
3. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców z każdego oddziału 

szkolnego; 
 
4. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie 

działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły. 
 
5. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły. 
 
6. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności: 

 
1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania 

realizacji celów i zadań szkoły; 
2) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także 

ustalanie zasad użytkowania tych funduszy; 
3) zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego 

wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś: 

a) znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie, 
uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego 
postępów lub trudności, 

b) znajomość statutu szkoły, regulaminów szkolnych,  
c) uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, 
d) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły, 
e) określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.  
 

7. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu 
prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami 
i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

 
8. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

 
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

a) Programu Wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania 
o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego 
przez nauczycieli, 

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

 
Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego 
nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczego 
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Szkoły lub Programu Profilaktyki, programy te ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu 
z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora 
szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców 
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

 
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia 

lub wychowania szkoły; 
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 
4) opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole 

stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, 
a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 
wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

5) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela 
za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni 
od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. 
Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania; 

6) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych; 
7) opiniowanie ustalonych przez dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych, 

w przypadku braku zgody pomiędzy nauczycielami przedmiotu.  
 

9. Rada Rodziców może: 

1) wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem 
nauczyciela stażysty; 

2) występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich 
sprawach szkolnych; 

3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata 
na stanowisko dyrektora szkoły; 

4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego 
przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy. 

10. Rada Rodziców przeprowadza spośród swego grona wybory przedstawiciela rodziców, 
do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły. 

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

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 
2) szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców; 
3) zasady wydatkowania funduszy rady rodziców. 

12. Tryb wyboru członków rady: 

1) wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym; 
2) datę wyboru do Rady Rodziców, dyrektor podaje do wiadomości rodziców, nauczycieli 

i uczniów nie później niż na 2 dni przed terminem wyborów; 
3) wybory do Rady Rodziców przeprowadza się według następujących zasad: 
a) wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe, 
b) w wyborach czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden rodzic ucznia szkoły, 
c) do Rady Rodziców wybiera się po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,  
d) wychowawca klasy zapewnia odpowiednie warunki organizacji wyborów, 
e) karty do głosowania na zebranie wyborcze rodziców przygotowuje wychowawca klasy,  
f) niezwłocznie po podliczeniu głosów, ogłasza się wyniki wyborów, 
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g) członkami Rady Rodziców zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę 
głosów, 

h) organem odwoławczym na działalność komisji wyborczych jest Dyrektor Szkoły, 
i) skargi i uwagi na działalność komisji wyborczych, wyborcy mogą składać do 3 dni 

po dacie wyborów. 
 

13. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić 
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 
funduszy rady rodziców określa Regulamin Rady Rodziców. 

 
 
 
 

§51 
Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 2 

1. W Zespole Szkół nr 2 działa Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Samorząd 
Uczniowski Gimnazjum nr 2, zwany dalej Samorządem. 

 

2. Samorząd Szkoły Podstawowej nr 3 tworzą wszyscy uczniowie szkoły podstawowej, 
natomiast Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 2 wszyscy uczniowie gimnazjum. Organy 
Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

 
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządów określą regulaminy uchwalane przez 

ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 
 
4.  Regulaminy Samorządów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły. 
 
5. Samorządy mogą przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 
uczniów, takich jak: 
 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem 
i stawianymi wymaganiami; 

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

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 
zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu 
z Dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu; 
7) opiniowania organizacji szkoły, a szczególności dni wolnych od zajęć. 

6. Samorządy mają prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi szkoły. 

7. Podmiot, do którego Samorząd skierował zapytanie lub wniosek, winien ustosunkować się 
do treści zapytania lub wniosku w ciągu najpóźniej 14 dni. Sprawy pilne wymagają 
odpowiedzi niezwłocznej. 

8. Samorządy mają prawo opiniować, na wniosek Dyrektora Szkoły — pracę nauczycieli Szkoły, 
dla których Dyrektor dokonuje oceny ich pracy zawodowej. 
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9. Uczniowie mają prawo odwołać organy Samorządu na wniosek podpisany 
przez 20% uczniów szkoły podstawowej lub gimnazjum.  

10. W razie zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 9, stosuje się następującą procedurę: 

 
1) wniosek poparty przez stosowną liczbę uczniów - wraz z propozycjami kandydatów 

do objęcia stanowisk w organach Samorządu - wnioskodawcy przedkładają 
Dyrektorowi Szkoły; 

2) Dyrektor Szkoły może podjąć się mediacji w celu zażegnania sporu wynikłego wśród 
uczniów; może to zadanie zlecić opiekunom Samorządu lub nauczycielom pełniącym 
funkcje kierownicze w szkole; 

3) jeśli sporu nie udało się zażegnać, ogłasza się wybory nowych organów Samorządu; 
4) wybory winny się odbyć w ciągu dwóch tygodni od ich ogłoszenia; 
5) regulacje dotyczące zwyczajnego wyboru organów Samorządu obowiązujące w Szkole 

stosuje się odpowiednio. 

§52 
Zasady współpracy organów szkoły. 

1. Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, 
umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach 
swoich kompetencji. 

2. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli 
innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

3. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją 
reprezentację, tj. Radę Rodziców i S.U w formie pisemnej, a Radzie Pedagogicznej w formie 
ustnej na jej posiedzeniu. 

4. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków. 

5. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia 
dzieci.  

6. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej 
i zasad ujętych w § 54 niniejszego statutu. 

 
§53 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze szkołą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 

2. Rodzice, współpracując ze szkołą, mają prawo do: 

1) znajomości statutu szkoły, a wszczególności do znajomości celów i zadań szkoły, 
programu wychowawczego szkoły; 

2) zgłaszania do Programu Wychowawczego swoich propozycji; wnioski i propozycje 
przekazują za pośrednictwem wychowawcy do przewodniczącego rady pedagogicznej; 

3) współudziału w pracy wychowawczej; 
4) znajomości organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym. Informacje te przekazuje 

dyrektor szkoły po zebraniu rady pedagogicznej; 
5) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania 

oraz przeprowadzania egzaminów. Przepisy te są omówione na pierwszym zebraniu 
rodziców i w przypadkach wymagających ich znajomości; 
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6) uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka - jego zachowania, postępów 
w nauce i przyczyn trudności (uzyskiwanie informacji ma miejsce w czasie zebrań 
rodziców, indywidualnego spotkania się z nauczycielem po uprzednim określeniu 
terminu i miejsca spotkania, poprzez dostęp do dziennika elektronicznego 
za pośrednicytwem indywidualnego konta rodzica); 

7) uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia 
dziecka - porad udziela wychowawca, pedagog szkolny, psycholog szkolny i na ich 
wniosek Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna; 

8) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły: Dyrektorowi szkoły, organowi 
sprawującemu nadzór pedagogiczny za pośrednictwem Rady Rodziców. 

 
3. Rodzice mają obowiązek: 

1) dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 
3) interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją; 
4) zaopatrzenia dziecka w podręczniki szkolne, ćwiczenia (z wyjątkiem tych uczniów, 

którzy otrzymują podręczniki i materiały ćwiczeniowe finanasowane z dotacji celowej) 
i niezbędne pomoce; 

5) interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków, 
umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych; 

6) przeglądanie zeszytów swoich dzieci, zachęcanie do starannego ich prowadzenia, 
7) dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka; 
8) dbania, aby dziecko spożyło posiłek w domu i w szkole; 
9) interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z pielęgniarką szkolną; 
10) współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, 

trudności wychowawczych i rozwijaniu zdolności; 
11) pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko; 
12) uczestniczenia w zebraniach  zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny 

harmonogramem zebrań. 

§54 
Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły. 

1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:  

 

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy 
do dyrektora szkoły; 

2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem 
każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk; 

3) dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony 
sporu; 

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie 
zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

2. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest 
Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu 
organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy 
w zespole. 

3. Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, 
a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania. 
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4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako 
rozwiązanie ostateczne. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu 
prowadzącego. 

Rozdział 2 
Organizacja nauczania 

§55 
1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej są:  

 
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 
2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia;  
3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; 
4) zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju 

lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
5) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych. 

2. Zajęcia w szkole prowadzone są: 

1) w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się 
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny 
tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie 
to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej; 

2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału 
na grupy, opisanych w niniejszym statucie; 

3) w ramach nauczania indywidualnego;  
4) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania; 
5) w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą; 
6) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze 

wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu 
kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: języka polskiego, 
edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, wychowania 
fizycznego ( 2 godz.); 

7) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy 
naukowe, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany 
międzynarodowe. 

3. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces 
dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.2. 

4. Godziny zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela przeznaczane są 
na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień 
i umiejętności uczniów, zajęcia opieki świetlicowej. Przydział godzin następuje w terminie do 
15 września każdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i szkoły 
z uwzględnieniem deklaracji nauczycieli. 

5. Na zajęciach edukacyjnych z informatyki dokonuje się podziału na grupy w oddziałach 
liczących powyżej 24 uczniów.  

6. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, w przypadku uczniów 
o różnym stopniu zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach, 
o ile oddział liczący powyżej 24 uczniów.  

7. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach. Dopuszcza się tworzenie grup 
międzyklasowych. 
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8. W szkole może być utworzony oddział integracyjny liczący od 15 do 20 uczniów, w tym 
od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. 

§56 

Dyrektor szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału lub klas na cały 
okres kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych 
w przepisach prawa. 

§57 

1. Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców lub życzenie uczniów pełnoletnich szkoła 
organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. 
Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać 
zmienione.  

3. W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej 
niż 7 uczniów z danego oddziału, zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć 
międzyoddziałowych lub międzyklasowych, zaś w przypadku, gdy w całej szkole liczba 
chętnych na te zajęcia będzie mniejsza niż 7 osób, dyrektor szkoły przekazuje deklaracje 
rodziców do organu prowadzącego. Organ prowadzący organizuje naukę religii lub etyki 
w formie zajęć międzyszkolnych. 

4. W sytuacjach, jak w ust. 3, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen 
i na świadectwie stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki 
prowadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych. 

5. Udział ucznia w zajęciach religii/ etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć w dwóch 
rodzajach zajęć. 

6. W przypadkach, gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach edukacji tj. religii i etyki 
na świadectwie i w arkuszu ocen umieszcza się ocenę korzystniejszą dla ucznia. 

§ 58. 

1. Uczeń może być  zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy 
komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka 
po spełnieniu warunków: 

1) lekcje wychowania fizycznego, informatyki lub zajęć komputerowych, drugi język 
z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub 
ostatnie w danym dniu, 

2) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie 
zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności 
na zajęciach. 

2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze 
na zajęciach informatyki lub zajęć komputerowych, drugiego języka ma obowiązek 
uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one 
umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi. 

3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki 
lub technologii informacyjnej, drugiego języka po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły. 
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§59 

Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni publicznej, w tym 
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-
ppedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których 
mowa w art.71 b ust.3b ustawy o systemie oświaty, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką 
dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego 
języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie 
szkoły. 

§60 

Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadającymi orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią czytać lub pisać, 
mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do trzeciej 
części egzaminu gimnazjalnego na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora 
szkoły. 

§61 

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie 
do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w terminie do 20 sierpnia 
danego roku szkolnego, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora 
szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego 
lub odpowiedniej jego części. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia. 

§62 

Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia, w drodze decyzji administracyjnej może zezwolić, 
na spełnianie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą. 

§63 

Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu, zabezpieczając dostęp uczniom do treści, które 
mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania 
zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację. 

§64 

W szkole obowiązuje 5 – dniowy tydzień nauki. 

§65 

Przerwy lekcyjne trwają 5 i 10 minut oraz dwie po 15 minut w zależności od organizacji zajęć. 

Rozdział 3  
Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki 

§66 

1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania oraz działalności wychowawczej i opiekuńczej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

2. W szkole obowiązuje dziennik elektroniczny. 
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3. Każdy nauczyciel posiada indywidualny login i hasło, które zobowiązany jest zachować 
w tajemnicy.  

4. Szkoła nieodpłatnie udostępnia rodzicom uczniów dostęp do indywidualnych kont, które 
są zabezpieczone hasłem. 

5. Nauczyciele dokumentują realizację godzin wg art.42 ust. 2 pkt 2 w dziennikach świetlicy 
lub dziennikach innych zajęć. 

Rozdział 4 
Organizacja wychowania i opieki w Zespole 

§67 
Szkolny system wychowania. 

1. Na początku każdego roku szkolnego Dyrektor podaje wytyczne na dany rok szkolny 
dotyczące działań wychowawczych z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i Szkolnego 
Programu Wychowawczego. 

 
2. Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy 

nauczyciele zatrudnieni w Szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników 
Szkoły. Program Wychowawczy Szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia 
w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.  

  
3. Kluczem do działalności wychowawczej Szkoły jest oferta skierowana do uczniów 

oraz rodziców zawarta w §7.3. Misja Szkoły. Podstawą odniesienia sukcesu w realizacji 
działań wychowawczych Szkoły jest zgodne współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli. 

§68 

Współpraca z rodzicami. 

1. Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym, 
wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców. 

2. Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań szkoły realizowane 
jest poprzez: 

1) pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych i wychowawczych 
przez: 

a) organizowanie warsztatów rozwijających umiejętności rodzicielskie, 
b) zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności związanych 

z wychowaniem dziecka; 
 
2) doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzinami uczniów poprzez: 

a) organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami, 
b) przekazywanie informacji przez korespondencję, e-maile, telefonicznie, stronę 

internetową szkoły, dziennik elektroniczny, inne materiały informacyjne, 
  

3) pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły przez: 
 

a) zachęcanie do działań w formie wolontariatu, 
b) inspirowanie rodziców do działania, 
c) wspieranie inicjatyw rodziców, 
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d) wskazywanie obszarów działania, 
e) upowszechnianie i nagradzanie dokonań rodziców; 

4) włączanie rodziców w zarządzanie szkołą, poprzez angażowanie do prac Rady 
Rodziców, zespołów, które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły decyzji; 

5) koordynowanie działań szkolnych, rodzicielskich i społeczności lokalnej w zakresie 
rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży przez: 

a) ustalanie form pomocy, 
b) pozyskiwanie środków finansowych, 
c) zapewnianie ciągłości opieki nad dzieckiem, 
d) angażowanie uczniów w życie lokalnej społeczności. 

§69 
Świetlica szkolna 

1. Dla uczniów, którzy musza dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy 
ich rodziców lub dojazd do domu, dla uczniów zwolnionych z zajęć edukacyjnych w szkole 
funkcjonuje świetlica. 

2. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 
oraz rozwoju zainteresowań, uzdolnień i umiejętności. 

3. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin świetlicy zatwierdzony 
przez dyrektora. 

§70 
Pomoc materialna uczniom 

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej 
z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez: 

1) udzielanie pomocy materialnej: 

a) pomoc w prawidłowym składaniu wniosków o stypendia szkolne, 
b) pomoc w ubieganiu się o dopłaty z ośrodków pomocy rodzinie, 
c) występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów, a dla wybitnie 

uzdolnionych uczniów również do organów samorządowych, rządowych, instytucji 
lub osób fizycznych, 

2. Zasady udzielania pomocy na zakup podręczników: 

1) przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników następuje 
na wniosek rodziców ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej 
osoby  

2) wniosek, o którym mowa w pkt 1 składa się do dyrektora Zespołu; 
3) dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, w tym 

uczniów z rodzin, które nie spełniają kryterium dochodowego, o którym mowa 
w ustawie o pomocy społecznej, którzy mogą otrzymać pomoc ze względu 
na przypadki określone w ustawie o pomocy społecznej i przekazuje ją organowi 
prowadzącemu. 

3. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie 
do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej 
sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. 
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4. Szkoła udziela pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej 
samodzielnie lub w porozumieniu z ośrodkami pomocy społecznej. 

5. Pomoc materialna uczniom polega w szczególności na: 

1) diagnozowaniu, we współpracy z wychowawcami klas, sytuacji socjalnej ucznia; 
2) poszukiwaniu możliwości pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej; 
3) organizacji zadań służących poprawie sytuacji życiowej uczniów i ich rodzin. 

6. Zadania wyżej wymienione są realizowane we współpracy z: 

1) rodzicami; 
2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły; 
3) ośrodkami pomocy społecznej; 
4) organem prowadzącym; 
5) innymi podmiotami świadczącymi pomoc materialną na rzecz rodzin, dzieci 

i młodzieży. 

7. Korzystanie z pomocy materialnej jest dobrowolne i odbywa się na wniosek: 

1) ucznia; 
2) rodziców; 
3) nauczyciela. 

8. Pomoc materialna w Zespole jest organizowana w formie: 

1) bezpłatnych obiadów; 
2) stypendiów socjalnych; 
3) programu: „Wyprawka szkolna”; 
4) innych, w zależności od potrzeb i możliwości. 

9. Szczegółowe zasady przyznawania pomocy materialnej określają odrębne przepisy. 

DZIAŁ IV 
Rozdział 1 

Organizacja szkoły 

§71 

1. Do realizacji zadań statutowych szkoły, szkoła posiada; 

1) 22 sale lekcyjne; 
2) bibliotekę z pracownią multimedialną; 
3) 2 pracownie komputerowe; 
4) 2 sale gimnastyczne; 
5) halę sportowa z zapleczem i sala do gimnastyki korekcyjnej; 
6) kuchnię z zapleczem; 
7) świetlicę. 

 
§72 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 
szkolnego. 
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2. Okresy, na które dzieli się rok szkolny w poszczególnych szkołach zespołu, opisane są 
w Rozdziale Wewnątrzszkolny System Oceniania. 

§73 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 
arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrekcję Szkoły na podstawie ramowych planów 
nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu 
przez organ prowadzący Szkołę. 

2. Dyrektor szkoły opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły do 30 kwietnia każdego roku 
szkolnego, zaś organ prowadzący zatwierdza do 25 maja danego roku.  

3. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły, 
w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbą godzin 
edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę. 
Do wykazu ilości godzin dodaje się 2 godziny na każdy pełny etat, z wyłączeniem dyrektora 
i zastępców dyrektora, które wynikają z art. 42 ust.2 pkt 2. KN. 

4. W arkuszu organizacji Szkoły podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę 
nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli 
przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, 
oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych 
postępowań. 

5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor, z uwzględnieniem 
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający 
organizację zajęć edukacyjnych. 

6. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział. 

7. Uczniowie w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, 
przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej 
klasy i danego typu szkoły, dopuszczonych do użytku szkolnego. 

8. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków 
nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie 
ramowych planów nauczania. 

9. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach 
liczących powyżej 24 uczniów. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej 
niż 24 uczniów może być dokonany za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

§74 

Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących ilości uczniów odbywających 
zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest tworzony z uwzględnieniem tych przepisów. 

§75 
Działalność innowacyjna i eksperymentalna 

1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia 
eksperymentalne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, 
organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywność 
kształcenia. 
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2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może być 
wprowadzona w całym Zespole, oddziale lub grupie. 

3. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków 

kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych 

i eksperymentalnych. 

 

4. Innowacje wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być 

podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie 

planowanych działań. 

 

5. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny. 

 

6. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna. 

 

7. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu: 

 

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji; 

2) opinii Rady Rodziców; 

3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, 

w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane. 

 

8. Uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad 

oraz opinią Rady Szkoły i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji, o której mowa 

w ust. 8 pkt. 1-3, dyrektor szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu. 

 

9. Po wyrażeniu pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań wprowadzenia 

innowacji przez organ prowadzący szkołę i akceptacji kuratora, innowacja zostaje 

wprowadzona. 

§76 
Praktyki studenckie. 

1. Zespół Szkół nr 2 może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz 
studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne 
(nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem 
Szkoły lub - za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia 
nauczycieli lub szkołą wyższą.  
 

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. 
Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada Dyrektor Szkoły. 

§77 
W Zespole działa biblioteka i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). 
 

1. Biblioteka jest: 

1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą 
w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarzy (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie 
pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy; 

2) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców; 
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3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej. 

2. Zadaniem biblioteki i ICIM w Zespole jest: 

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów 
bibliotecznych; 

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej, 
3)  prowadzenie działalności informacyjnej; 
4) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych; 
5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej; 
6) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania; 
7) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania 

uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek; 
8) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów; 
9) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych; 
10)  organizacja wystaw okolicznościowych. 

 
3. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy: 

1) w zakresie pracy pedagogicznej: 

a) udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni 
przedmiotowych, 

b) prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę 
i jej zbiory, 

c) zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania 
informacji, 

d) udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych 
zainteresowań i potrzeb, 

e) prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej 
oraz związany z nią indywidualny instruktaż, 

f) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji 
szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań 
dydaktyczno-wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów 
i przygotowaniu ich do samokształcenia, 

g) udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki. 

2) w zakresie prac organizacyjno- technicznych: 

a) przedkładanie dyrektorowi szkoły projektu budżetu biblioteki, 
b) troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki, 
c) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, 

przeprowadzanie ich selekcję, 
d) prowadzenie ewidencji zbiorów, 
e) klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów, 
f) organizacja procesu wypożyczania podręczników i materiałów ćwiczeniowych zgodnie 

z regulaminem. 
g) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej, 
h) prowadzenie dokumentację pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, 

indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów, 
i) planowanie pracy: opracowuje roczny, ramowy plan pracy biblioteki oraz terminarz 

zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych, 
j) składanie do dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu 

czytelnictwa w szkole, 
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k) korzystanie z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalenie własnego 
warsztatu pracy. 

4. Nauczyciele bibliotekarze zobowiązani są prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, kierując 
się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów 
i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi Szkoły. 

5. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły, który: 

1) zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, 
bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia; 

2) zatrudnia bibliotekarzy z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi i pedagogicznymi 
według obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia im warunki do doskonalenia 
zawodowego; 

3) przydziela na początku każdego roku kalendarzowego środki finansowe na działalność 
biblioteki; 

4) inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką w tworzeniu 
systemu edukacji czytelniczej, informacyjnej oraz medialnej w szkole; 

5) zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie 
przy zmianie bibliotekarza; 

6) nadzoruje i ocenia pracę biblioteki. 
 

6. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności i planie 
pracy biblioteki. 
 

7. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców 
i innych ofiarodawców. 

§78 

Regulamin biblioteki. 

1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pozostali 
pracownicy szkoły. 

2. Korzystanie z materiałów zgromadzonych w bibliotece jest bezpłatne. 

3. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków oraz napojów. 

4. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia. 

5. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na dwa tygodnie. Za zgodą nauczyciela -
bibliotekarza można ją prolongować na kolejny okres. 

6. Uczeń wypożycza książkę tylko na swoją kartę. 

7. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji. 

8. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek. W chwili wypożyczenia 
powinien zgłosić bibliotekarzowi wszelkie uszkodzenia i inne nieprawidłowości 
w pobieranych egzemplarzach. 

9. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów, czytelnik zobowiązany 
jest zwrócić taką samą pozycję, lub inną wskazaną przez bibliotekarza. Do momentu, gdy 
tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki. 
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10. Osobom, które nie rozliczyły się przed wakacjami z biblioteką wstrzymuje się w nowym roku 
szkolnym udostępnianie wszelkich materiałów z zasobów bibliotecznych do momentu zwrotu 
zaległości. 

11. Czytelnik nie może samodzielnie korzystać z księgozbioru podręcznego. 

12. Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do pobrania i oddania wychowawcy 
zaświadczenia potwierdzającego zwrot wypożyczonych z biblioteki książek – obiegówki. 

13. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać 
wszystkie wypożyczone książki. 

14. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin. 

 

§79 
Regulamin korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej 

 
1. Z komputerów w bibliotece mogą nieodpłatnie korzystać uczniowie uczący się informatyki 

oraz pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej. 

2. Przed rozpoczęciem pracy przy komputerze należy się wpisać do Zeszytu korzystających 
z ICIM. Wpis stanowi jednocześnie zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu. 

3. Komputery w bibliotece służą do samodzielnego wyszukiwania informacji w celach 
naukowych i dydaktycznych. Nie można ich wykorzystywać do gier i zabaw. 

4. Można korzystać tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych 
programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu. 

5. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą pracować maksymalnie dwie osoby 
przez czas jednej godziny lekcyjnej. 

6. Uczniowie nie przystępują do pracy przy komputerze w czasie przerwy. 

7. Z drukarki można korzystać za zgodą bibliotekarza. Koszt druku zgodny z cennikiem. 

8. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać 
bibliotekarzowi. 

9. Za mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada 
użytkownik, który ponosi koszty naprawy lub wymiany. 

10. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu użytkownik może zostać pozbawiony Prawa 
do korzystania z ICIM na określony czas. 

§ 80 
Regulamin wypożyczania podręczników i materiałów ćwiczeniowych. 

1. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane i udostępniane uczniom klas I – III 
szkoły podstawowej na następujących zasadach: 

 
1) Podręczniki do nauczania zintegrowanego i języka angielskiego dla klas I - III szkoły 

podstawowej są własnością Zespołu Szkół nr 2 w Redzie.  
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2) Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające 
postać papierową. 

3) Szkoła nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do podręczników (materiałów 
edukacyjnych) mających postać elektroniczną. 

4) Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice 
zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru i deklaracji. 

5) W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) 
przez ucznia Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu 
podręczników na podstawie złożonej przez rodziców deklaracji (podpisu). Rodzice 
składają poświadczenie dokonania opłaty za podręcznik. 

6) W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, 
zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych 
podręczników (materiałów edukacyjnych). 

7) Pierwsze części podręczników (materiałów edukacyjnych) będą wypożyczone uczniom 
na początku września; uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej całą grupą 
wraz z wychowawcą – nauczycielem nauczania zintegrowanego, podczas zajęć 
edukacyjnych. 

8) O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników 
(materiałów edukacyjnych) decyduje nauczyciel. Uczniowie przychodzą do biblioteki 
całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą oddając i wypożyczając podręczniki 
(materiały edukacyjne). 

9) Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania 
podręczników, są zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej. 

10) Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (obłożenie, nie pisanie wewnątrz). 

2. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane i udostępniane uczniom klas IV – VI na 
następujących zasadach: 
 

1) Podręczniki wypożyczane uczniom są własnością Zespołu Szkół nr 2 w Redzie. 
2) Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające 

postać papierową. 
3) Szkoła nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do podręczników (materiałów 

edukacyjnych) mających postać elektroniczną. 
4) Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. W klasach 

IV - VI protokoły odbioru podpisują uczniowie. 
5) W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) 

przez ucznia Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu 
podręczników - rodzice składają poświadczenie dokonania opłaty za podręcznik. 

6) W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, 
zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych 
podręczników (materiałów edukacyjnych). 

7) Pierwsze części podręczników (materiałów edukacyjnych) będą wypożyczone uczniom 
na początku września; uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej całą grupą 
wraz z wychowawcą podczas zajęć edukacyjnych. W przypadku użytkowania 
podręczników z: muzyki, plastyki, techniki i zajęć komputerowych, odpowiedzialność 
za stan podręczników ponosi nauczyciel danego przedmiotu. Podręczniki te są 
przechowywane w wyznaczonej sali lekcyjnej i udostępniane uczniom na czas zajęć 
lekcyjnych. 

8) O oddaniu użytkowanych podręczników (materiałów edukacyjnych) decyduje 
nauczyciel. Uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym 
wraz z wychowawcą, oddając i wypożyczając podręczniki (materiały edukacyjne). 

9) Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania 
podręczników, są zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej. 

10) Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (obłożenie, nie pisanie wewnątrz). 
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3. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane i udostępniane uczniom klas I – III 
gimnazjum na następujących zasadach: 

1) Podręczniki wypożyczane uczniom są własnością Zespołu Szkół nr 2 w Redzie. 
2) Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające 

postać papierową. 
3) Szkoła nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do podręczników (materiałów 

edukacyjnych) mających postać elektroniczną. 
4) Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. W klasach 

1 - 3 protokoły odbioru podpisują uczniowie. 
5) W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) 

przez ucznia Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu 
podręczników - rodzice składają poświadczenie dokonania opłaty za podręcznik. 

6) W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, 
zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych 
podręczników (materiałów edukacyjnych). 

7) Pierwsze części podręczników (materiałów edukacyjnych) będą wypożyczone uczniom 
na początku września; uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej całą grupą 
wraz z wychowawcą podczas zajęć edukacyjnych. W przypadku użytkowania 
podręczników z: muzyki, plastyki, techniki i zajęć komputerowych, edukacji 
dla bezpieczeństwa, WOS-u, odpowiedzialność za stan podręczników ponosi 
nauczyciel danego przedmiotu. Podręczniki te są przechowywane w wyznaczonej sali 
lekcyjnej i udostępniane uczniom na czas zajęć lekcyjnych. 

8) O oddaniu użytkowanych podręczników (materiałów edukacyjnych) decyduje 
nauczyciel. Uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym 
wraz z wychowawcą oddając i wypożyczając podręczniki (materiały edukacyjne). 

9) Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania 
podręczników, są zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej. 

10) Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (obłożenie, nie pisanie wewnątrz). 

§81 
Zespoły nauczycielskie i zasady ich pracy. 

1. Zespoły nauczycielskie powołuje dyrektor szkoły.  

2. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem: 

1) planowania i organizacji procesów zachodzących w szkole; 

2) koordynowania działań w szkole; 

3) zwiększenia skuteczności działania; 

4) ułatwienia wykonywania zadań stojących przed szkołą i nauczycielami; 

5) doskonalenia umiejętności indywidualnych; 

6) zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje; 

7) doskonalenia współpracy zespołowej; 

8) wymiany doświadczeń między nauczycielami; 

9) wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowania 

i organizacji; 

10) ograniczania ryzyka indywidualnych błędów i pomoc tym, którzy mają trudności 

w wykonywaniu zadań; 

11) zwiększenia poczucia bezpieczeństwa nauczycieli; 

 
3. W Zespole Szkół nr 2 powołuje się zespoły stałe i doraźne.  
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4. Zespół stały funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania. Dyrektor szkoły może 
corocznie dokonywać zmiany w składzie zespołu stałego w przypadku zmian kadrowych 
na stanowiskach nauczycieli lub zmiany rodzaju przydzielonych zajęć. 

5. Zespoły doraźne (problemowe i zadaniowe) powołuje dyrektor do wykonania okresowego 
zadania lub rozwiązania problemu. Po zakończeniu pracy zespół ulega rozwiązaniu. 

6. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący. 

7. Zebrania zespołu są protokołowane. W sytuacji poruszania danych wrażliwych, szczególnie 
przy analizowaniu opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych 
lub zaświadczeń lekarskich dotyczących ucznia odstępuje się od zapisu tych danych 
w protokole. 

8. Nauczyciel zatrudniony w szkole jest obowiązany należeć do przynajmniej jednego zespołu. 
Wpisanie nauczyciela w skład zespołu nie wymaga zgody nauczyciela. 

9. Każdy nauczyciel aktywnie uczestniczy w pracach zespołu. 

10. Obecność nauczyciela na zebraniach jest obowiązkowa. 

11. Zespół ma prawo wypracować wewnętrzne zasady współpracy, organizacji spotkań, 
komunikowania się, podziału ról i obowiązków, monitorowania działań i ewaluacji pracy 
własnej. 

§82 
Rodzaje zespołów nauczycielskich i ich zadania. 

1. W Zespole Szkół nr 2 powołuje się następujące stałe zespoły: 

1) Zespoły wychowawcze; 
2) Zespoły przedmiotowe; 
3) Zespoły ds. ewaluacji. 
4) Zespół statutowy. 
5) Zespół ds. profilaktyki. 

2. Zadania zespołów.  
 
1) Zadania Zespołu Wychowawczego: 

a) analizowanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych, 
b) doskonalenie wewnętrzne zgodnie z potrzebami nauczycieli – wychowawców, 
c) wymiana doświadczeń, przykładów „dobrej praktyki”, 
d) analiza sytuacji wychowawczych w oddziale na wniosek wychowawcy 

lub nauczyciela prowadzącego zajęcia w klasie. Opracowanie zaleceń do pracy, 
sposobów wspólnego oddziaływania dla zespołu nauczycieli uczących w klasie, 

e) planowanie i realizacja działań antydyskryminacyjnych, promujących prawa dziecka, 
zdrowe odżywianie, ochronę środowiska, 

f) koordynacja działań profilaktycznych, 
g) wspieranie działań samorządu uczniowskiego, 
h) udział w postępowaniach mediacyjnych w sytuacjach konfliktowych, zwłaszcza 

w relacjach wychowawca-rodzic,  
i) korelowanie planowanych badań edukacyjnych w poszczególnych klasach, 
j) opiniowanie wniosków nauczycieli o wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty”, 
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k) opiniowanie wniosków nauczycieli, specjalistów o skierowanie ucznia na badania 
do poradni psychologiczno-pedagogicznej,  

l) inne, zgodnie z potrzebami szkoły lub na wniosek członków zespołu; 

2) Zadania Zespołów przedmiotowych: 

a) opiniowanie przedstawianych programów nauczania poszczególnych przedmiotów, 
b) korelacja międzyprzedmiotowa w zakresie treści kształcenia, 
c) ewaluacja programów nauczania i wymagań edukacyjnych po każdym roku 

szkolnym, 
d) wypracowanie zasad dostosowywania form i metod pracy na poszczególnych 

przedmiotach uczniom o zbliżonych dysfunkcjach i specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, 

e) opracowanie harmonogramu badań efektywności kształcenia i osiągnięć uczniów, 
f) analiza osiąganych efektów kształcenia i opracowywanie wniosków do dalszej 

pracy, 
g) dobór podręczników obowiązujących w cyklu kształcenia, 
h) opiniowanie planów nauczania w cyklu edukacyjnym, 
i) opiniowanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych i metodycznych, 
j) wymiana doświadczeń pedagogicznych – lekcje otwarte, pokazowe, omawianie 

scenariuszy zajęć, 
k) wewnętrzne doskonalenie, 
l) dzielenie się wiedzą uzyskaną podczas różnych form doskonalenia zewnętrznego, 
m) doradztwo metodyczne nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie, 
n) ewaluacja zasad oceniania, klasyfikowania i promowania; wnioskowanie 

o wprowadzenie zmian do statutu szkoły w tym zakresie, 
o) organizacja konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych, 
p) opiniowanie wniosków nauczycieli o zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu 

do wyposażenia sal lekcyjnych i pracowni, 
q) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizację zajęć 

pozalekcyjnych, kół zainteresowań, zajęć fakultatywnych, 

r) inne, wynikające z potrzeb szkoły lub na wniosek nauczycieli; 

3) Zadania Zespołów ds. ewaluacji: 

a) opracowanie harmonogramu, narzędzi do przeprowadzenia wewnętrznej ewaluacji 
szkoły.  

b) sporządzenie raportu, analizy i wniosków z przeprowadzonej ewaluacji. 

4) Zadania Zespołu statutowego: 

a) przygotowanie projektu zmian statutowych; 
b) zapoznanie ze zmianami statutowymi nauczycieli oraz innych pracowników, których 

zmiany dotyczą 
c) zebranie opinii, uwag dotyczących projektu zmian statutowych i naniesienie 

odpowiednich poprawek 
d) przedstawienie nowelizacji statutu na radzie pedagogicznej. 

5) Zadania Zespołu ds. profilaktyki: 

a) przeprowadzenie na początku roku diagnozy dot. potrzeb i zagrożeń występujących 
w środowisku szkolnym; 

b) określenie priorytetów w pracy wychowawczej; 
c) opracowania planu dział profilaktycznych na dany rok szkolny; 
d) dokonanie ewaluacji. 
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§83 

W Szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest 
działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia 
i organizacje, wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności 
oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej. 

DZIAŁ V 
Rozdział 1 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 
 

 
§84 

Informacje ogólne 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 

 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników wymienionych w ust.1. określają 

odrębne przepisy. Pracowników tych zatrudnia i zwalnia dyrektor Zespołu Szkół nr 2 

w Redzie. Przydziela też im odpowiednie zakresy obowiązków. Liczba etatów pracowników 

niepedagogicznych podyktowana jest potrzebami Zespołu Szkół. Liczbę i rodzaj etatów 

proponuje dyrektor, a zatwierdza organ prowadzący. 

 

3. Zadaniem pracowników niepedagogicznych jest zapewnienie odpowiednich warunków 

do realizacji statutowych zadań szkoły. 

 
4. Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracowników 

niepedagogicznych określa regulamin pracy. 

§85 
Zadania i prawa nauczycieli 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada 
za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 

1) przestrzeganie statutu szkoły; 
2) zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie, 
3) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych 

przez szkołę; 
4) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej 

wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu 
nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod 
nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych 
zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania 
własnych opinii i sądów, wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim 
rodziców uczniów; 

5) realizowanie zadań zapisanych w Podstawie programowej kształcenia ogólnego 
w zakresie: nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Zadania te tworzą 
wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela; 
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6) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku 
dla każdego człowieka; 

7) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 

8) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, dbałość o pomoce i sprzęt szkolny; 
9) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych uczniów i w razie potrzeby niesienie im pomocy w przezwyciężaniu 
niepowodzeń szkolnych; 

10) prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach; 

11) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) 
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu 
się potwierdzone opinią poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej; 

12) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności 
uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu oceną 
niedostateczną w formie ustalonej w WSO; 

13) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. 
poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań, przygotowanie 
do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach; 

14) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym; 
15) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów; 
16) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej poprzez udział w zaplanowanych w ramach nadzoru pedagogicznego 
szkoleniach rady pedagogicznej oraz wybranych przez siebie formach doskonalenia. 

17) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach 
organizowanych przez szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole 
przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej; 

18) sprawowanie opieki nad uczniami w czasie wycieczek szkolnych wg zasad: 

a) podczas wycieczek szkolnych, w miejscu siedziby szkoły, opiekę nad grupą 
do 30 uczestników, sprawuje jeden opiekun, 

b) podczas wycieczek jednodniowych opiekę nad grupą, do 30 uczestników, 
sprawuje kierownik wycieczki i jeden opiekun, 

c) podczas wycieczek szkolnych kilkudniowych oraz wycieczek rowerowych opiekę 
sprawuje kierownik i jeden opiekun na 10 uczniów, 

d) wszystkie wycieczki szkolne wymagają wypełnienia karty wycieczki oraz zebrania 
zgód rodziców, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

e) jeżeli na wycieczce zdarzy się wypadek, wszystkie decyzje podejmuje kierownik 
wycieczki, 

f) kierownik wycieczki i opiekunowie obowiązani są sprawdzać stan liczbowy 
uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w trakcie zwiedzania 
oraz po przybyciu do miejsca docelowego, 

g) nie wolno prowadzić wycieczek podczas burzy i gołoledzi, 
h) w czasie zawodów i imprez sportowych uczniowie muszą być również pod opieką 

nauczyciela; 

19) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę 
międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, 
punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć; 

20) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie 
wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów; 
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21) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności 
osobistej ucznia; 

22) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców. 
 

3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany 
jest realizować: 

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio 
z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami 
dla danego stanowiska; 

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia 
opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów; 

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem 
i doskonaleniem zawodowym. 

4. Nauczyciele mają prawo do: 
 

1) wykonywania pracy w warunkach poszanowania godności swojej osoby oraz zawodu; 

2) do podejmowania wszelkich działań mających na celu zapobiegnięcie różnym formom 

agresji ze strony uczniów stosownie do stopnia zagrożenia skierowanego zarówno 

do swojej osoby, jak i mienia szkoły; 

3) wnioskowania do rady pedagogicznej, dyrektora szkoły lub organu prowadzącego, 

nadzorującego szkołę (drogą służbową) w sprawach organizacji i funkcjonowania 

Zespołu Szkół Nr 2 w Redzie; 

4) pracy w ramach rady pedagogicznej; 

5) swobodnego wypowiadania uwag, myśli, z zachowaniem szacunku i tolerancji 

dla innych poglądów; 

6) swobodnego doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków 

dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu; 

7) decydowania o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów, 

8) współdecydowania o ocenie zachowania swoich uczniów; 

9) zapoznania się, przed ich zatwierdzeniem, z propozycjami przydziału dodatkowych 

zajęć wykonywanych w ramach przysługującego im wynagrodzenia zasadniczego; 

10) zapoznania się i ustosunkowania do treści zapisu w karcie oceny pracy nauczyciela; 

11) zgłaszania wniosków dotyczących innowacji i eksperymentów dydaktycznych, 

wychowawczych i organizacyjnych; 

12) korzystania z ulg i świadczeń przysługujących dokształcającym się i doskonalącym 

swoje kwalifikacje nauczycielom; 

13) otrzymania pomocy merytorycznej i metodycznej oraz opieki doświadczonego 

nauczyciela w przypadku rozpoczynania pracy nauczycielskiej; 

14) korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony 

właściwych placówek, instytucji oświatowych i naukowych; 

15) uposażenia, nagród i wyróżnień wg oddzielnych przepisów; 

16) urlopu, wypoczynku i świadczeń socjalnych wg oddzielnych przepisów. 
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§86 
Zadania wychowawców klas 

1. Opiekę nad klasą sprawuje wychowawca klasy. 

 

2. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku 

uczniów, ich potrzeb rozwojowych oraz potrzeb danego środowiska. 

 
3. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami danej 

klasy, a w szczególności: 

1) realizowanie programu wychowawczego i programu profilaktyki dostosowanego 
do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska; 

2) prowadzenie, w powierzonej klasie, planowanej pracy zmierzającej do pełnej realizacji 
celów wychowawczych; 

3) kształtowanie pożądanych postaw społecznych i obywatelskich wychowanków oraz 
ich odpowiedzialności za własne czyny; 

4) poznawanie warunków życia, stanu zdrowotnego, osobowości, uzdolnień 
i zainteresowań uczniów; 

5) współdziałanie z radą pedagogiczną, rodziną i radą klasową rodziców, oraz szerzenie 
kultury pedagogicznej w środowisku wychowawczym; 

6) zapoznawanie rodziców z kryteriami ocen z zachowania, postępami uczniów w nauce, 
ich zachowaniem, trudnościami rozwojowymi oraz umożliwienie im systematycznych 
kontaktów z nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych; 

7) organizowanie udziału uczniów danej klasy w uroczystościach, imprezach, 
wycieczkach, zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 

8) prowadzenie, określonej przepisami, dokumentacji pracy dydaktyczno-wychowawczej 
w danej klasie; 

9) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 
oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej; 

10) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się 
oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie. 

 
4. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 3 wychowawca: 

 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka; 

2) planuje i organizuje, współdziałając z uczniami i ich rodzicami, różne formy życia 

zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski; 

3) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą; 

4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując 

ich działanie wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym 

potrzebna jest indywidualna opieka; 

5) utrzymuje stały kontakt z rodzicami i włącza ich w sprawy życia klasy i szkoły; 

6) współpracuje z pedagogiem, psychologiem i innymi specjalistami świadczącymi pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną w poradniach. 

5. Wychowawca spełnia swoje zadania poprzez: 

1) indywidualne kontakty z rodzicami, 
2) zebrania z rodzicami, 
3) wyjazdy na wycieczki, opiekę podczas imprez, dyskotek szkolnych i pozaszkolnych; 
4) wizyty w domu ucznia (w wyjątkowych sytuacjach w obecności pedagoga szkolnego). 
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6. Zebrania z rodzicami są organizowane zgodnie z corocznym terminarzem zebrań 
opracowanym przez dyrektora i zatwierdzonym przez radę pedagogiczną.  

7. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia 
i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar. 

8. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących 

klas: 

 

1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen; 

2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy; 

3) wypisuje świadectwa szkolne;  

4) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami 

władz szkolnych, poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej. 

 

9. Wychowawca klasy odpowiada służbowo przed Dyrektorem Zespołu za: 

 

1) realizację celów wychowania w swojej klasie; 

2) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy 

i szkoły; 

3) poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej 

sytuacji szkolnej lub społeczno-wychowawczej; 

4) prawidłowość dokumentacji uczniowskiej prowadzonego oddziału. 

§87 
Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom 

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi 

sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych i opiekuńczych organizowanych przez szkołę. 

 

2. Nauczyciel jest zobowiązany przestrzegać i stosować przepisy oraz zarządzenia odnośnie 

bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu. 

3. Nauczyciel pełni dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora szkoły. 

W czasie dyżuru jest zobowiązany do: 

 

1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego 

nadzorowi; 

2) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań 

odbiegających od przyjętych norm, w szczególności na zachowania niebezpieczne, 

zagrażające bezpieczeństwu uczniów; 

3) przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi 

do sal lekcyjnych; 

4) egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw; 

5) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia 

działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki 

oraz zabezpieczenia miejsca wypadku. 

 

4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa 

i poinformowania o tym fakcie dyrektora lub wicedyrektora szkoły. 



67 

 

 

5. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych 

miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie 

zajęć. 

 
6. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia 

zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do przerw międzylekcyjnych. 

 
7. Organizując wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę, nauczyciel ma obowiązek 

przestrzegać zasad bezpieczeństwa. 

 

8. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie: 

1) nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki; 
2) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, należy skierować go w towarzystwie drugiej 

osoby do pielęgniarki szkolnej, a jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej 
pomocy; o zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia, w przypadku 
nagłego wypadku powiadomić dyrektora szkoły; 

3) uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo; 
4) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, 

zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury; 
5) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej, dba o czystość, ład i porządek 

podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu. 

9. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z: 

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia; 
2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia; 
3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych; 
4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia. 

§88 
Pracownicy samorządowi 

1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi 
i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 
 

2. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu 
obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków 
jest potwierdzane podpisem pracownika. 

 

3. W ramach obsługi administracyjnej Zespołu, dyrektor powołuje głównego księgowego, 
specjalistę ds. administracji, pracownika płacowo - kadrowego i kierownika gospodarczego 
zespołu. Szkoła zatrudnia także innych pracowników administracyjnych i obsługowych 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły. 

 
4. Zadaniem pracowników administracyjnych i obsługowych jest: 

1) sprawna obsługa księgowo-finansowa szkoły; 
2) sprawna obsługa kancelaryjno-biurowa szkoły; 
3) prowadzenie dokumentacji pracowników i uczniów; 
4) prowadzenie remontów i napraw bieżących; 
5) wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce naukowe; 
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6) troska o ład, czystość, porządek i zabezpieczenie mienia. 

5. Szczegółowe obowiązki określają zakresy czynności poszczególnych pracowników. 
 
6. W celu zapewnienia właściwej opieki zdrowotnej i medycznej szkoła może, udostępnić 

pomieszczenia do pracy lekarzowi, stomatologowi i pielęgniarce. 
 

7 Szkolna służba zdrowia współdziała z Dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną i rodzicami 
uczniów w celu zapewnienia właściwych warunków sanitarnych i higienicznych do pracy 
i nauki. 

 

§89 
Zakres obowiązków wicedyrektora 

1. W Zespole Szkół nr 2 w Redzie tworzy się stanowisko wicedyrektora, gdy struktura 
organizacyjna Zespołu liczy co najmniej 12 oddziałów. 

2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska 
wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze odpowiednie do warunków organizacyjnych 
i potrzeb, a także posiadanych środków finansowych, na zasadach określonych odrębnymi 
przepisami. 

3. Zadania i kompetencje wicedyrektora: 

1) przygotowuje projekty: rocznego planu pracy szkoły, tygodniowego rozkładu zajęć 
szkolnych i pozalekcyjnych, kalendarza imprez i uroczystości szkolnych, 
harmonogramu posiedzeń rad pedagogicznych i terminarza spotkań z rodzicami; 

2) informuje o stanie pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym; 
3) organizuje i koordynuje bieżącą działalność nauczycieli, wychowawców, pedagogów, 

psychologa, logopedy, wychowawców świetlicy i nauczycieli biblioteki; 
4) utrzymuje z ramienia dyrekcji kontakty z rodzicami uczniów, przyjmuje tych rodziców 

i odpowiada na ich postulaty i skargi oraz rozstrzyga je; 
5) współpracuje ze szkolną służbą zdrowia, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 

kuratorium, Sądem Rodzinnym, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej itp.; 
6) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem 

zawodowym nauczycieli; 
7) kontroluje prawidłowość wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli uczniom 

w zakresie zgodności ich z podstawą programową i wewnątrzszkolnymi zasadami 
oceniania; 

8) formułuje projekty ocen pracy podległych bezpośrednio nauczycieli; 
9) wnioskuje do dyrektora w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych 

dla nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym; 
10) prowadzi ewidencję godzin nadliczbowych i przekazuje ją do księgowości; 
11) prowadzi Księgę Zastępstw i wyznacza nauczycieli na zastępstwa; 
12) nadzoruje prace zespołów przedmiotowych; 
13) zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności; 
14) może zastępować dyrektora również w sprawach finansowych na podstawie 

udzielonego na piśmie pełnomocnictwa. 
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DZIAŁ VI 
Rozdział 1 

Uczniowie szkoły 

§90 
Obowiązek szkolny. 

 
1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. 

2. Obowiązek przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego 
w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, oraz trwa do momentu 
rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego. 

3. Obowiązek przygotowania przedszkolnego spełnia się przez uczęszczanie do grupy 
przygotowania przedszkolnego w szkole lub przedszkolu. 

4. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, 
nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 

5. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum. 

6. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być 
odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 
8 lat. 

7. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko 
obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. 

8. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły 
podstawowej, w której obwodzie dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej. 

9. Dyrektor szkoły sprawuje kontrolę i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego 
przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. 

10. Nie spełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji. 

11. Na wniosek rodziców ucznia (szkoły podstawowej lub gimnazjum) dyrektor szkoły, 
w obwodzie której dziecko mieszka, może zezwolić na spełnianie przez dziecko odpowiednio 
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą oraz określić warunki jego spełniania. 

12. Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w tej formie może 
otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej 
szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której 
dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki. 

13. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 13., może być przeprowadzony w przypadku 
ubiegania się o uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub w przypadku 
zrezygnowania ze spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą i ubiegania się o przyjęcie 
dziecka do jednej z klas szkoły podstawowej. 

14. Dyrektor szkoły wyznacza egzamin klasyfikacyjny – w terminie uzgodnionym z dzieckiem 
i jego rodzicami, a egzamin przeprowadza komisja – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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15. Dyrektor szkoły udzielający zezwolenia, o którym mowa w ust. 13. lub osoba przez niego 
wskazana prowadzi dokumentację przebiegu nauczania: protokoły egzaminów 
klasyfikacyjnych i ewentualnie sprawdzających, jeżeli takie są organizowane, a także arkusz 
ocen, do którego wpisuje się wyniki egzaminów. 

16. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie: 

1) świadectwa ukończenia ostatniej klasy programowo niższej w szkole publicznej 
lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu 
arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł, 

2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na zasadach 
określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów, 

3) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego 
świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy 
na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia, potwierdzonego przez tłumacza 
przysięgłego. 

17. Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się przez uczęszczanie do publicznej 
lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej albo w formach pozaszkolnych. 

Rozdział 2 
Zasady rekrutacji 

§91 
Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego 

 
1. Do oddziałów przedszkolnych w Szkole przyjmowane są dzieci, zamieszkałe na obszarze 

Gminy Miasto Reda. Dziecko w wieku 5 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania 
przedszkolnego. 

2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej 
jednak, niż do ukończenia 8 roku życia. 

3. W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci, które spełniają warunek zamieszkania 
na terenie Gminy Miasto Reda przeprowadza się pierwszy etap postępowania 
rekrutacyjnego. 

4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora 
szkoły, dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się wyłącznie na wolne miejsca, na pisemny 
wniosek rodzica. 

6. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące 
kryteria: 

1) wielodzietność rodziny kandydata; 
2) niepełnosprawność kandydata; 
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
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Kryteria te mają jednakową wartość. 

7 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub w przypadku gdy w oddziałach przedszkolnych są nadal wolne miejsca, 
przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego. 

8. Termin postępowania rekrutacyjnego i wymagane dokumenty określone są przez organ 
prowadzący szkołę. 

§92 
Zasady rekrutacji do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 3. 

1 Do klasy pierwszej w Szkole przyjmowane są: 

1) dzieci 6-letnie; 

2) dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny. 

2. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie 
do klasy I przyjmowani są z urzędu na podstawie karty zgłoszenia. 

3. Jeżeli po zakończeniu naboru uczniów do klas pierwszych z obwodu szkoły, pozostaną 
wolne miejsca, to dyrektor szkoły podaje do wiadomości liczbę wolnych miejsc w klasach 
pierwszych i ogłasza rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego. 

4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 
danej szkoły podstawowej. 

5. O przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy pierwszej, decyduje dyrektor, 
z wyjątkiem przypadków przyjęcia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły, które jest 
przyjmowane z urzędu.  

6. Jeżeli przyjęcie ucznia, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły 
powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia 
po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

7. Klasy pierwsze nie mogą liczyć więcej niż 25 osób. Limit uczniów w klasach I – III można 
zwiększyć nie więcej niż o 2 uczniów i tylko na wniosek rady rodziców, za zgodą organu 
prowadzącego i z obowiązkowym zatrudnieniem asystenta nauczyciela. 

§93 
Postępowanie rekrutacyjne w sprawie przyjęcia uczniów do klasy pierwszej 

w  Szkole Podstawowej nr 3. 

1. W postępowaniu rekrutacyjnym mogą brać udział kandydaci zamieszkali poza obwodem 
Szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

2. Rodzic pobiera wniosek/zgłoszenie w szkole lub ze strony internetowej szkoły, wypełnia go 
odręcznie, i składa - po podpisaniu - w sekretariacie szkoły. 

3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 8 roku życia. 
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4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora 
szkoły, dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.  

5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się wyłącznie na wolne miejsca, na pisemny 
wniosek rodzica.  

6. Wyżej wymieniony wniosek rodzic kandydata składa w sekretariacie szkoły 
wraz z wymaganymi załącznikami.  

7. W postępowania rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria, zawarte 
w statucie szkoły: 

1) Kandydat, którego rodzice mieszkają w Redzie i rozliczają podatek dochodowy 
od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wejherowie – 10 punktów; 

2) Kandydat, którego rodzeństwo kształci się już w danej szkole podstawowej – 
6 punktów; 

3) Kandydat, który uczęszczał w poprzednim roku szkolnym do oddziału przedszkolnego 
w szkole nieobwodowej i rekrutujący się w tej szkole do klasy I – 6 punktów; 

4) Kandydat z rodziny, w której dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 100 % 
kryterium dochodowego, określonego w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z  późn. zm.), tj. 539 zł. - 
2 punkty. 

8. Termin postępowania rekrutacyjnego i wymagane dokumenty określone są 

przez organ prowadzący szkołę. 

§94 
Zasady rekrutacji do klasy IV o profilu sportowym 

 
1. W szkole może funkcjonować klasa sportowa realizująca oprócz czterech godzin podstawy 

programowej z wychowania fizycznego, sześciogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe 
z zakresu piłki siatkowej dla dziewcząt 
. 

2. Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego równolegle z programem 
kształcenia ogólnego, właściwym dla danego typu szkoły. 
 

3. Uczniowie uczęszczający do klasy sportowej realizują szkolny plan nauczania ustalony przez 
dyrektora szkoły dla danego etapu edukacji i opracowany na podstawie ramowego planu 
nauczania. 

§95 
Postępowanie rekrutacyjne w sprawie przyjęcia uczniów do klasy IV sportowej 

1. O przyjęcie do klasy sportowej może ubiegać się kandydat, który: 

1) wykazuje bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim 
o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę 
w dziedzinie medycyny sportu lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi 
przepisami; 

2) uzyskał odpowiednią liczbę punktów za wyniki z przeprowadzonych prób sprawności 
fizycznej, ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną zgodnie 
z warunkami ustalonymi przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu; 

3) posiada pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły; 
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2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust.1, niż 
liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane 
pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w ust.1 pkt 2. 
 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego, na drugim etapie są brane pod uwagę następujące kryteria: 
 

1) wielodzietność rodziny kandydata; 
2) niepełnosprawność kandydata; 
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Kryteria te mają jednakową wartość. 

4. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku, określone dokumenty. 
 

5. W przypadku nie przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz 
w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja 
rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium. 
 

6. Przy przyjmowaniu kandydatów do klasy sportowej uwzględnia się opinię trenera 
lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinię lekarza wydającego zaświadczenie, 
o którym mowa w pkt. 1. 

§96 
Ogólne zasady rekrutacji do gimnazjum 

 

1. Do klasy I gimnazjum przyjmuje się z urzędu wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie danej 

szkoły, na podstawie ZGŁOSZENIA rodziców dziecka. Wzór Zgłoszenia określa Zarządzenie 

Burmistrza Miasta Redy. 

 

2. Wypełnienie i złożenie ZGŁOSZENIA jest równoznaczne z przyjęciem dziecka 

do gimnazjum obwodowego. 

 

3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej 

po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli gimnazjum dysponuje wolnymi 

miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w regulaminie. 

 

4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się wyłącznie na wolne miejsca, na pisemny 

WNIOSEK rodzica. Wzór wniosku określa Zarządzenie Burmistrza Miasta Redy 

 

5. Wnioski o przyjęcie do szkoły złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo, 

o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

6. Laureaci konkursów organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty, oraz laureaci 

konkursów o zasięgu ponad wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza 

treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są 

do gimnazjum bez względu na kryteria ustalone dla uczniów spoza obwodu szkoły. 
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7. Niedostarczenie pisemnego potwierdzenia woli zapisania dziecka do gimnazjum w terminie 

oznacza rezygnację rodziców kandydata z zapewnionego miejsca danej szkole i będzie 

skutkować, jego skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej. 

§97 
Postępowanie rekrutacyjne w sprawie przyjęcia uczniów do Gimnazjum 

1. Do klasy I gimnazjum przyjmowani będą uczniowie zamieszkali w obwodzie gimnazjum 
i posiadający świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 
 

2. Do klasy I gimnazjum mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły 
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli gimnazjum nadal dysponuje 
wolnymi miejscami. 

 
3. W postępowania rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria ustawowe: 

 
a) wielodzietność rodziny kandydata; 
b) niepełnosprawność kandydata; 
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 
4. Kryteria te mają jednakową wartość. 
 
5. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku, określone dokumenty. 

 
6. W przypadku nie przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów 

oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja 
rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium. 

 
7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria ustalone przez organ prowadzący, 
zawarte w statucie szkoły: 

1) Kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Redzie i rozliczają podatek 
dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wejherowie – 10 punktów; 

2) Kandydat, którego rodzeństwo kształci się już w danym gimnazjum – 6 punktów; 
3) Kandydat z rodziny, w której dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 100 % 

kryterium dochodowego, określonego w art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z ze zm.), tj. 539 zł.– 2 punkty. 

8. O podziale klas decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie szczegółowych zasad rekrutacji 
i przelicznika punktowego. 
 

9. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gimnazjum nadal dysponuje 
wolnymi miejscami, dyrektor gimnazjum, w uzgodnieniu z burmistrzem, przeprowadza 
postępowanie uzupełniające. 
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§98 
Szczegółowe zasady rekrutacji 

1. Rodzice wypełniają ankiety dla uczniów – kandydatów do gimnazjum i typują dwie klasy 
z preferencją wyboru jednej z nich. 
 

2. O przyjęciu do wybranej klasy pierwszej gimnazjum decyduje suma punktów, której 
składnikami są: 
 
1) wyniki ze sprawdzianu po szkole podstawowej - maksymalnie 60 punktów, 

po 20 punktów za każdą część sprawdzianu 
2) oceny uzyskane na świadectwie szkolnym klasy szóstej - maksymalnie 28 punktów: 

Klasa 1A - język polski, historia, język angielski, 
Klasa 1B - informatyka, matematyka, przyroda, 
Klasa 1C - informatyka, matematyka, przyroda. 

Do klasy 1C dodatkowe punkty – 20,przyznaje się uczniom, którzy biorą aktywny udział 
w treningach piłki siatkowej. Punkty przyznaje się na podstawie zaświadczenia 
wydanego przez nauczyciela wychowania fizycznego lub trenera. Uczniowie ci mają 
pierwszeństwo w przyjęciu do ww. klasy. 

3) Oceny będą punktowane w następujący sposób: 
celujący - 10 punktów, 
bardzo dobry - 8 punktów, 
dobry – 6 punktów, 
dostateczny – 4 punkty. 
Maksymalnie 28 punktów 

4) Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych 
(maksymalnie 12 punktów)będą punktowane w następujący sposób: 
etap miejski - 3 punkty - I miejsce 
etap powiatowy - 4 punkty - I miejsce 
etap wojewódzki lub krajowy - 5 punktów - I miejsce  

5) Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 5 punktów. 
6) Aktywność na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego: maksymalnie 4 punkty 

wolontariat - 2 punkty (dyplom, zaświadczenie) 
praca w samorządzie szkolnym - 2 punkty (potwierdzenie opiekuna samorządu).  

7) Ocena z zachowania 
wzorowa- 6 punktów, 
bardzo dobra - 4 punktów, 
dobry – 2 punkty, 
pozostałe- 0 punktów. 

 
3. Liczba uczniów w klasie nie może przekroczyć 28. 

4. Przy równej ilości punktów uzyskanych przez kandydatów - pierwszeństwo ma uczeń 
z wyższą oceną z zachowania.  

5. W przypadku zbyt małej lub zbyt dużej liczby chętnych do danej klasy, szkoła zastrzega 
sobie prawo do zmiany specyfiki klasy. 

6. W podziale na klasy uwzględnia się w miarę możliwości równy podział uczniów 
pod względem płci. 

7. We wszystkich klasach będzie realizowana ta sama podstawa programowa. Wymagania 
programowe dla uczniów z orzeczeniami i opiniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej 
będą dostosowywane do indywidualnych możliwości. 
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8. W pierwszym tygodniu września zostanie przeprowadzony sprawdzian z języka angielskiego 
w celu podziału klas na grupy pod względem zaawansowania. 

9. Termin składania dokumentów określa Pomorski Kurator Oświaty 

10. Szkolną Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor Szkoły.  

11. Skład Komisji i zadania zawarte są w szczegółowym regulaminie rekrutacji. 

§99 
Procedura odwoławcza. 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych 
i nieprzyjętych do gimnazjum, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej 
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do gimnazjum. 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata 
z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do gimnazjum. 

3. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 
7 dni od dnia otrzymania odwołania. 

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 
 

Rozdział 3 
Prawa i obowiązki uczniów 

§100 

1. Każdy uczeń w szkole ma prawo do: 
 

1) znajomości i do dochodzenia swoich praw; 
2) nauki zorganizowanej zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 
3) opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków pobytu w szkole; 
4) ochrony zdrowia; 
5) ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem oraz wszelkimi formami przemocy 

fizycznej lub psychicznej; 
6) do korzystania (w ściśle określonych sytuacjach) z pomocy materialnej w postaci: 

stypendium socjalnego, stypendium szkolnego, z posiłków w stołówce szkolnej; 
7) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 
8) swobody myśli, sumienia i wyznania; 
9) dostępu do informacji z różnych źródeł; 
10) wygłaszania, przedstawiania stanowiska we własnej sprawie; 
11) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów oraz reprezentowania szkoły 

w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi 
możliwościami i umiejętnościami; 

12) zwolnienia z lekcji na pisemną lub osobistą prośbę rodziców, a w szczególnych 
przypadkach za zgodą wychowawcy, pedagoga, wicedyrektora lub dyrektora szkoły, 

13) pomocy w przypadku trudności w nauce; 
14) tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego; 
15) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego; 
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16) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 
biblioteki; 

17) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się 
w organizacje działające w Zespole Szkół nr 2 w Redzie; 

18) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów 
w nauce; 

19) informacji na temat wymagań edukacyjnych, metod nauczania, kryteriów ocen 
z zachowania i zajęć edukacyjnych; 

20) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej; 
21) zwolnienia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z następujących zajęć 

obowiązkowych, zgodnie z odrębnymi przepisami: drugi język obcy, wychowanie 
fizyczne, informatyka lub technologia informacyjna. 

2. Przywileje uczniów – uczeń może: 

1) uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych; 
2) reprezentować szkołę w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach 

zgodnie ze swoimi zdolnościami i zainteresowaniami; 
3) brać udział w imprezach szkolnych takich jak: dyskoteka, wycieczka, wyjazd do kina 

itp. 

§101. 
Każdy uczeń ma obowiązek: 

1. Przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza: 

1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych; 
2) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły; 
3) przestrzegać ustalonych zasad i zarządzeń porządkowych obowiązujących w czasie 

zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 
4) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 
5) dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz poznawać, szanować i wzbogacać 

jej tradycje; 
6) dbać o bezpieczeństwo, zdrowie własne i swoich kolegów; 
7) uzupełniać braki wiadomości wynikające z nieuwagi i absencji; 
8) usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po powrocie do szkoły nie później 

niż do 2 tygodni licząc od ostatniego dnia nieobecności; 
9) starannie i terminowo wykonywać prace domowe; 
10) dbać o estetykę wyglądu i ubioru, to znaczy: 
 

a) uczniowie zobowiązani są do noszenia czystego i schludnego ubioru odpowiedniego 
do pory roku, 

b) zabrania się noszenia: 
- fryzur, ubrań, emblematów i gadżetów, które mogą wskazywać na przynależność 

do jakiejkolwiek subkultury lub akceptację ruchu społecznego przyzwalającego 
na stosowanie środków odurzających oraz przemocy psychicznej i fizycznej, 

- ubioru niestosownego w miejscu pracy i nauki, 
- ekscentrycznych ozdób (w tym kolczyków i tatuaży w widocznych miejscach) 
- nakryć głowy, w szczególności kapturów; 

c) w doborze fryzur i biżuterii należy zachować umiar; 
d) na terenie szkoły uczeń zobowiązany jest nosić bezpieczne i higieniczne obuwie 

zmienne; 
e) za noszenie ubioru niezgodnego z regulaminem szkoły uczeń będzie karany 

zgodnie z procedurami zawartymi w statucie; 
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11) posiadać strój odświętny; który należy nosić w czasie: 

a) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego, 
b) grupowych bądź indywidualnych wyjść poza teren Zespołu Szkół w charakterze 

reprezentacji, 
c) imprez okolicznościowych, jeśli taką decyzję podejmuje wychowawca klasy bądź 

Rada Pedagogiczna. 

13) przestrzegać zasad higieny osobistej i estetyki. 

2. Każdego ucznia obowiązuje zakaz: 

1) wnoszenia na teren Zespołu Szkół przedmiotów i środków zagrażających życiu 
i zdrowiu jego i innych; 

2) posiadania i używania środków odurzających, alkoholu, papierosów i e-papierosów; 
3) opuszczania terenu Zespołu Szkół podczas lekcji, imprez klasowych i przerw, 

3. Postępowanie w sytuacji stwierdzenia używania przez ucznia e-papierosa: 

1) nauczyciel odbiera uczniowi e-papierosa i przekazuje pedagogowi szkolnemu 

lub wicedyrektorowi; 

2) nauczyciel informuje wychowawcę klasy o zaistniałej sytuacji oraz wpisuje informację 

do rodziców w dzienniku elektronicznym; 

3) skonfiskowany e- papieros zostaje zabezpieczony, opisany i zdeponowany w gabinecie 

pedagoga szkolnego; 

4) rodzic może odebrać e-papierosa po zakończeniu roku szkolnego; 

5) w przypadku, gdy uczeń nie chce oddać e-papierosa należy go natychmiast skierować 

do pedagoga szkolnego lub wicedyrektora. 

§102 

1. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

na terenie szkoły: 

1) uczniowie i pracownicy szkoły mogą posiadać telefon komórkowy; 
2) przyniesiony telefon musi być wyłączony i nie można go używać podczas zajęć 

lekcyjnych, bibliotecznych, świetlicowych itp.; 
3) uczniowie i pracownicy szkoły w czasie przerwy mogą korzystać z telefonu 

komórkowego i innych urządzeń elektronicznych; 
4) uczniowie przynoszą telefon do szkoły na własną odpowiedzialność. W uzasadnionym 

przypadku mogą go zostawić w depozycie. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności 
za zagubione telefony i inne urządzenia elektroniczne; 

5) zabrania się robienia zdjęć i nagrywania nauczycieli, uczniów i innych pracowników 
szkoły bez ich zgody; 

6) w razie nie przestrzegania powyższych zasad nauczyciel lub dyrektor szkoły ma prawo 
odebrać uczniowi telefon lub inne urządzenie elektroniczne; 

7) po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice ucznia. Zostają oni zapoznani 
z okolicznościami odebrania telefonu lub innego urządzenia elektronicznego 
i poinformowani o konsekwencjach;  

8) w przypadku łamania zasad uczeń ma obniżoną ocenę ze sprawowania o jeden 
stopień. Każde trzy następne wykroczenia powodują dalsze obniżenie oceny 
ze sprawowania. 
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Rozdział 4 
Nagrody i kary 

§103 
Nagrody 

 
1. Za wzorowe wypełnianie obowiązków szkolnych, aktywne uczestniczenie w życiu 

społeczności szkolnej, reprezentowanie szkoły na zewnątrz, pomoc w nauce innym uczniom 
oraz zachowania stanowiące godny naśladowania wzór osobowy, uczeń może otrzymać 
nagrodę. 

2. Ustala się następujące rodzaje nagród: 

1) pochwała wychowawcy wobec uczniów danego oddziału, 
2) pochwała dyrektora wobec wszystkich uczniów odpowiednio szkoły podstawowej, 

gimnazjum, 
3) dyplom, 
4) list gratulacyjny dla rodziców ucznia: 

a) otrzymują rodzice uczniów szkoły podstawowej, którzy w klasach IV-VI trzykrotnie 
uzyskali świadectwo z wyróżnieniem, 

b) otrzymują rodzice uczniów gimnazjum, którzy przynajmniej dwukrotnie uzyskali 
świadectwo z wyróżnieniem, w tym świadectwo ukończenia szkoły, 

5) nagroda rzeczowa. 

3. Dopuszcza się łączne stosowanie różnych rodzajów nagród. 

4. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez radę rodziców Zespołu Szkół. 

5. Uczniom przyznaje się świadectwo z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6. Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe lub dobre zachowanie uczeń nagradzany 
jest na zakończenie roku szkolnego: 

1) świadectwem z wyróżnieniem, 
2) nagrodą książkową ufundowaną przez Radę Rodziców. 

§104 
Kary 

 
1. Za rażące zaniedbywanie obowiązków szkolnych, za łamanie postanowień statutu szkoły 

oraz zły wpływ na społeczność uczniowską uczeń podlega karze. 

2. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia. 

3. Ustala się następujące rodzaje kar: 

1) rozmowa wychowawcza, 
2) ustne upomnienie wychowawcy, 
3) nagana wychowawcy wobec klasy z powiadomieniem rodziców, 
4) zlecenie wykonania pracy o charakterze wychowawczym, np. przygotowanie gazetki 

lub referatu na określony temat, wykonanie prac porządkowych na terenie szkoły itp. 
5) pozbawienie przywilejów: zakaz udziału w dyskotece, wyjeździe klasowym, 

reprezentowania szkoły na zewnątrz itp. 
6) pozbawienie przywileju pełnienia ważnych funkcji w szkole np. gospodarz klasy, 

przewodniczący SU; 
7) zadośćuczynienie wyrządzonej szkody,  



80 

 

8) nagana dyrektora szkoły wobec klasy z powiadomieniem rodziców, 
9) dyscyplinarne przeniesienie ucznia do innego oddziału, 
10) dyscyplinarne przeniesienie ucznia do innej szkoły, 
11) powiadomienie Policji lub Sądu Rodzinnego. 

4. Wnioski w sprawie karania ucznia w trakcie roku szkolnego mogą zgłaszać: nauczyciele, 
wychowawcy, dyrekcja zespołu, personel szkoły, samorządy uczniowskie, rada rodziców. 

5. Decyzję o rodzaju i formie kary podejmuje dyrektor szkoły lub odpowiedni wicedyrektor 
po konsultacji z wychowawcą klasy, pedagogiem szkoły i rodzicami ucznia i po zakończeniu 
postępowania wyjaśniającego, które nie może pominąć wysłuchania ucznia mającego być 
ukaranym. W wyjaśnianiu przebiegu zdarzenia może być wzięty pod uwagę zapis 
z monitoringu wizyjnego budynku lub terenu szkoły. 

6. Od nałożonej kary uczeń bądź jego rodzice mogą odwołać się do dyrektora 
Zespołu Szkół nr 2 w Redzie w terminie 7 dni, począwszy od dnia otrzymania informacji 
o wymiarze kary. Odwołanie wymaga formy pisemnej. 

7. Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie kary do chwili jego rozstrzygnięcia. 

§105 
Procedury udzielania nagany wychowawcy klasy. 

 
1. Nagana udzielana jest przez wychowawcę w oparciu o uwagi zapisane w dzienniku 

elektronicznych, skargi pracowników szkoły lub innych uczniów.  

2. Nagana poprzedzona jest rozmową wychowawczą i ustnym upomnieniem wychowawcy. 

3. Nagana udzielana jest przez wychowawcę na skutek jednokrotnego lub wielokrotnego 
złamania zasad określonych w szczegółowych kryteriach oceniania zachowania. 

4. Nagana wychowawcy klasy udzielana jest na forum klasy z uzasadnieniem decyzji 
oraz podaniem skutków udzielenia nagany. 

5. Skutkiem udzielenia nagany jest: 

1) obniżenie oceny z zachowania o jeden stopień; 
2) zakaz uczestniczenia ucznia w imprezach klasowych i szkolnych (wycieczki, dyskoteki, 

akademie, imprezy organizowane przez Samorząd Uczniowski). 

6. O udzieleniu nagany wychowawca informuje pisemnie rodzica, który podpisem potwierdza 
przyjęcie informacji o naganie. W przypadku nie stawienia się rodzica w szkole, 
wychowawca wysyła informację o naganie listem poleconym. 

§106 
Procedury udzielania nagany dyrektora szkoły. 

1. Nagana udzielana jest przez dyrektora na skutek wielokrotnego łamania zasad określonych 
w szczegółowych kryteriach oceniania zachowania. 

2. Nagana poprzedzona jest udzieleniem nagany wychowawcy klasy, ustnym upomnieniem 
dyrektora szkoły. 

3. Nagana dyrektora szkoły udzielana jest na forum klasy z uzasadnieniem decyzji 
oraz podaniem skutków udzielenia nagany. 
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4. Skutkiem udzielenia nagany jest: 

1) obniżenie semestralnej oceny z zachowania do oceny nagannej; 
2) zakaz uczestniczenia ucznia w imprezach klasowych i szkolnych (wycieczki, dyskoteki, 

akademie, imprezy organizowane przez Samorząd Uczniowski); 
3) zakaz reprezentowania szkoły w zawodach sportowych, konkursach. 

6. O udzieleniu nagany dyrektor informuje pisemnie rodzica, który podpisem potwierdza 
przyjęcie informacji o naganie. W przypadku nie stawienia się rodzica w szkole, dyrektor 
wysyła informację o naganie listem poleconym. 

§107 

1. Szkoła powiadamia sąd dla nieletnich, gdy: 

1) uczeń zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny; 
2) swoim postępowaniem zagraża zdrowiu i życiu innych uczniów; 
3) dopuszcza się czynów łamiących prawo np. kradzieże, wymuszenia, zastraszenia, 

rozprowadzanie narkotyków itp.; 
4) nie realizuje obowiązku szkolnego; 
5) rodzice nie wywiązują się z obowiązków rodzicielskich i nie współpracują ze szkołą; 
6) stosowane środki zaradcze nie przynoszą rezultatu. 

§108 

1. Uczeń objęty obowiązkiem szkolnym (tj. uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum), 
w uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora szkoły może zostać przeniesiony 
przez Kuratora Oświaty do innej szkoły. 

2. Uchwałę o wnioskowaniu w tej sprawie podejmuje rada pedagogiczna. 

3. Uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej szkoły za szczególnie rażące naruszenie 
szkolnych obowiązków i postanowień Statutu. Zastosowanie kary, o której mowa 
w punkcie 1. następuje w szczególności, jeżeli uczeń:  

1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innej osobie, 
2) dopuszcza się czynów łamiących prawo np. kradzieże, wymuszenia, zastraszenia, 

rozprowadzanie narkotyków itp.  
3) wchodzi w kolizję z prawem, co jest udowodnione przez organ do tego upoważniony, 
4) w stanie nietrzeźwym uczestniczył w zajęciach organizowanych przez szkołę, 
5) demoralizuje innych uczniów, 
6) opuścił ponad 50 % zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia, a podjęte działania 

ze strony szkoły i rodziców nie przyniosły poprawy. 

4. Uczeń może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem ucznia 
do innej szkoły, w drodze decyzji administracyjnej. 

§109 

O przyznanej nagrodzie bądź zastosowanej karze Zespół Szkół nr 2 w Redzie ma obowiązek 
poinformować rodziców ucznia. 
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§110 
Sposoby rozwiązywania sporów, tryb odwoławczy. 

1. Jeśli zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu, mogą odwołać się do innych organów 
Zespołu Szkół. 

2. Każda ze stron ma prawo do pisemnego odwołania od decyzji do innych organów Zespołu 
Szkół w terminie 3 dni. 

3. Każdy z organów Zespołu Szkół rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni, po uprzednim 
wysłuchaniu stron konfliktu. 

4. Strony konfliktu otrzymują pisemną odpowiedź zawierającą informacje dotyczące 
ich odwołania. 

5. Strony konfliktu w procedurze odwoławczej nie mogą pominąć żądnego z organów Zespołu 
Szkół wymienionych poniżej, ani też zmieniać ustalonej kolejności odwoławczej. 

6. Jeżeli stroną konfliktu jest uczeń, jego procedura odwoławcza następuje kolejno do: 

1) wychowawcy klasy zależnie od rodzaju sprawy, 
2) pedagoga szkolnego lub wicedyrektora, 
3) Dyrektora Zespołu Szkół. 

7. Jeżeli stroną konfliktu jest rodzic, jego procedura odwoławcza następuje kolejno do: 

1) wychowawcy klasy lub przewodniczącego Rady Rodziców w zależności od rodzaju 
sprawy, 

2) pedagoga szkolnego lub wicedyrektora, 
3) Dyrektora Zespołu Szkół. 

8. Jeżeli stroną konfliktu jest nauczyciel, jego procedura odwoławcza następuje kolejno do: 

1) klasowego zespołu nauczycielskiego, 
2) Rady Pedagogicznej, 
3) Dyrektora Zespołu Szkół, który jest ostatnią instancją odwoławczą na terenie Zespołu 

Szkół. 

9. Strony konfliktu mają prawo odwołać się od decyzji Dyrektora Zespołu Szkół do organu 
prowadzącego szkołę i nadzoru pedagogicznego w terminie 7 dni. 

10. Spory pomiędzy dyrektorem zespołu a innymi organami zespołu rozstrzyga, w zależności 
od przedmiotu sporu, organ prowadzący zespół albo organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny. 

11. Każda strona konfliktu ma prawo do życzliwego i podmiotowego rozpatrywania odwołania. 

12. Każda ze stron może zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Ucznia i Dziecka 
lub Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Rozdział 5 
Zasady zwalniania i usprawiedliwiania nieobecności 

§111 

1. Usprawiedliwianie nieobecności 
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1) Uczeń ma obowiązek regularnie i punktualnie uczęszczać na wszystkie zajęcia 

dydaktyczno-wychowawcze.  

2) Uczniowi, który przychodzi na dane zajęcia z opóźnieniem powyżej piętnastu minut 

od rozpoczęcia zajęć wpisuje się nieobecność na zajęciach. 

3) Rodzice mają obowiązek poinformować szkołę o przewidywanej dłuższej nieobecności 

dziecka na zajęciach.  

4) Uczeń ma obowiązek przedstawić wychowawcy w formie pisemnej (w dzienniczku) 
usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach, w terminie14 dni od ostatniego dnia 
nieobecności.  

5) Usprawiedliwienie powinno zawierać: datę wystawienia, wymiar nieobecności w dniach 
lub godzinach, przyczynę nieobecności, czytelny podpis rodzica. 

6) Usprawiedliwienia nieobecności dostarczone po terminie nie będą honorowane. 
7) W przypadku częstych nieobecności dziecka w szkole, wychowawca może zażądać 

od rodzica okazania zwolnienia dziecka wystawionego przez lekarza. 

2. Zwolnienia z zajęć: 
1) Ucznia można zwolnić na pisemną prośbę rodziców odnotowaną w dzienniczku ucznia. 

Rodzic zobowiązany jest do uzasadnienia przyczyny zwolnienia. Podpis rodzica 
pod zwolnieniem oznacza przejęcie przez niego odpowiedzialności na czas objęty 
zwolnieniem. (samodzielny powrót dziecka do domu). Zwolnienia na luźnych kartkach 
nie będą respektowane. 

2) Prośbę o zwolnienie uczeń powinien pokazać wychowawcy zaraz po przyjściu 
do szkoły. Jeżeli wychowawca w danym dniu jest nieobecny, uczeń zgłasza się 
do jednego z nauczycieli, z którym ma lekcje lub wicedyrektora. 

3) Wychowawca/nauczyciel/wicedyrektor podejmuje decyzję o zwolnieniu. 
4) W razie wątpliwości, co do zasadności zwolnienia, autentyczności wpisanej do zeszytu 

prośby i podpisu rodzica wychowawca powinien to zweryfikować poprzez 
jak najszybszy kontakt z rodzicami, zanim wyrazi zgodę na nieobecność ucznia 
na zajęciach. 

5) Rodzice mogą przyjść do szkoły i osobiście poprosić wychowawcę o zwolnienie 
dziecka, wychowawca odnotowuje to w dzienniku w zakładce:  kontakty z rodzicami. 

6) W wyjątkowych sytuacjach zwolnienie z zajęć może nastąpić telefonicznie. 
7) W przypadku złego samopoczucia ucznia, wychowawca, nauczyciel lub wicedyrektor 

telefonicznie powiadamia rodziców i prosi o przybycie do szkoły. 
8) Jeżeli rodzic nie może odebrać dziecka, a wyrazi zgodę na samodzielny powrót 

dziecka do domu, uczeń może zostać zwolniony z zajęć. 

DZIAŁ VII 
Rozdział 1 

Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej nr 3 

§112 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

2) udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 
co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 
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3) udzielenie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;  
5) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce 

i specjalnych uzdolnieniach ucznia;  
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy w dydaktyczno-

wychowawczej. 

§113 

1. Nauczyciel przedmiotu na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów 
oraz rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 
3) warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Informacje, o których mowa w § 141 ust. 1, pkt.1 - 3 winny być zapisane przez ucznia 
w zeszycie przedmiotowym. 

3. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców 
o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie 
uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

§114 

Szczegółowe wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów opracowane 
przez nauczycieli są wydzielonym dokumentem i są dostępne dla uczniów i rodziców w bibliotece 
szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły. 

§115 

1. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia w przypadkach określonych w rozdz. 2 §21 
niniejszego Statutu. 

2.  Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych 
i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

§116 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 
przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

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

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych 
na podstawie art.13 ust.3, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) formułowanie komentarzy ocen, wskazujących co uczeń, zrobił dobrze, a co wymaga 
poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć. 

5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
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6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

§ 117 
Ocenianie bieżące w klasach I – III 

1. W klasach I - III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. W codziennej 
pracy z uczniem nauczyciele mogą posługiwać się symbolami graficznymi, które spełniają 
funkcję informacyjną i motywacyjną lub stosować ocenę punktową wykonywanych zadań. 
W klasie III nauczyciel może stosować zamiast symboli graficznych ocenę w formie stopnia, 
jednakże ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. 

2. Rodzice informowani są o postępach uczniów na kartach osiągnięć edukacyjnych 
przekazywanych na zebraniach z rodzicami po I semestrze, na pozostałych zebraniach 
i konsultacjach w rozmowie indywidualnej.  

3. Przynajmniej raz na trzy miesiące nauczyciel zapisuje postępy uczniów w dzienniku 
elektronicznym, w ustalonych przez siebie kategoriach (np. sprawdzian, czytanie, pisanie, 
liczenie itp.). 

4. Wygląd symboli graficznych: 

 

 

5. Symbole graficzne odpowiadają następującym ocenom w dzienniku: 

Ocena dla ucznia  
(symbol graficzny) 

Ocena w dzienniku elektronicznym 

wspaniale wspaniale 

bardzo dobrze bardzo dobrze 

ładnie ładnie 

postaraj się dostatecznie 

pomyśl słabo 

pracuj więcej niewystarczająco 

 
6. Nauczyciel wpisuje oceny do dziennika elektronicznego w rubrykach odpowiadających 

osiągnięciom ucznia. 

 

osiągnięcia powyżej oczekiwań  100 % - wspaniale 

osiągnięcia pożądane 99% - 90 % - bardzo dobrze 
89% - 75% - ładnie 
74% - 50% - dostatecznie 

osiągnięcia poniżej oczekiwań 49% - 31% - słabo 
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30% i mniej - niewystarczająco 

 
7. Przy formułowaniu oceny z lekcji religii należy wziąć pod uwagę: 

1) wiedzę zdobywaną w procesie katechizacji, 
2) umiejętności teoretyczne i praktyczne, 
2) postawy uczniów (głównie dotyczące treści i podmiotu nauczania). 

§118 
Ocenianie bieżące w klasach IV – VI 

1. Począwszy od klasy czwartej oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny. Klasyfikacyjne 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ustala się w stopniach według następującej skali: 

stopień celujący - 6 
stopień bardzo dobry - 5 
stopień dobry - 4 
stopień dostateczny - 3 
stopień dopuszczający - 2 
stopień niedostateczny - 1 
 

2. Dopuszcza się stosowanie znaków „+”, „-” w ocenach bieżących. 

3. Stosuje się następującą procentową skalę ocen kartkówek, sprawdzianów i prac klasowych: 
 
OCENA   ZAKRES PROCENTOWY      ZAKRES PUNKTOWY 
6      98% - 100%     98 - 100 pkt. 
5      89% - 97%     89 – 97 pkt. 
4      70% - 88%     70 – 88 pkt. 
3      50% - 69%      50 – 69 pkt. 
2      31% - 49%      31 - 49 pkt. 
1      30% i mniej     30 pkt. i mniej 
 

4. Przyjmuje się następujące kryteria wymagań poszczególnych stopni szkolnych: 

1) stopień celujący (6) oznacza, że uczeń opanował w pełni zakres wymagań 
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej; wykazuje się również dużą 
samodzielnością w zdobywaniu wiedzy oraz rozwiązywaniu zadań o wysokim stopniu 
trudności; 

2) stopień bardzo dobry (5) oznacza, że uczeń opanował zakres wymagań edukacyjnych 
wynikających z podstawy programowej, samodzielnie rozwiązuje trudne problemy 
i zadania;  

3) stopień dobry (4) oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości 
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 
programowej nie jest pełne, ale nie prognozuje kłopotów w opanowaniu kolejnych 
treści kształcenia; uczeń samodzielnie rozwiązuje typowe zadania;  

4) stopień dostateczny (3) oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie 
wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej, co może spowodować 
kłopoty przy poznawaniu kolejnych treści kształcenia danego przedmiotu (dziedziny 
edukacji); uczeń podejmuje próby rozwiązywania zadań typowych;  

5) stopień dopuszczający (2) oznacza, że opanowanie przez ucznia wiadomości 
i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej jest niewielkie; elementarna 
wiedza i umiejętności pozwalają mu na świadomy udział w zajęciach lekcyjnych;  
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6) stopień niedostateczny (1) oznacza, że uczeń nie spełnia wymagań edukacyjnych 
wynikających z podstawy programowej, co uniemożliwia mu bezpośrednią kontynuację 
opanowywania kolejnych treści danego przedmiotu, a na II etapie kształcenia 
zasadniczo uniemożliwia naukę przedmiotów pokrewnych. 

5. Prawa i obowiązki uczniów i nauczycieli w zakresie  sprawdzania i oceniania 

1) sprawdzanie wiadomości i umiejętności odbywa się w formie pisemnej i ustnej, 
praktycznej i teoretycznej: 

a) praca klasowa sprawdza bieżącą wiedzę i umiejętności, obejmuje partię 
nauczanego materiału z działu programowego, trwa co najmniej jedną godzinę 
lekcyjną, jest poprzedzona lekcją powtórzeniową, 

b) sprawdzian pisemny jest krótszy i bardziej nastawiony na sprawdzenie bieżących 
wiadomości nabytych na ostatnich lekcjach, 

c) kartkówka lub odpowiedź ustna sprawdza wiadomości z jednej/dwóch lub trzech 
poprzednich lekcji w czasie nie dłuższym niż 15 minut. 

2) uczeń ma prawo do: 

a) ocen z przedmiotu za wiadomości i umiejętności, a nie za zachowanie, 
b) najwyżej trzech prac klasowych w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż jednej 

dziennie, 
c) określenia przez nauczyciela terminu sprawdzianu i pracy klasowej, 
d) poinformowania przez nauczyciela o zakresie materiału przewidzianego do kontroli 

w formie sprawdzianu lub pracy klasowej, 
e) poprawienia każdej oceny z pracy klasowej i sprawdzianu według zasad 

przedstawionych przez nauczyciela danego przedmiotu na początku 
roku szkolnego. 

3) uczeń ma obowiązek uczestniczenia w sprawdzianach i pracach klasowych; 
4) uczeń ponosi odpowiedzialność za unikanie sprawdzianów i prac klasowych 

oraz uniemożliwianie nauczycielowi prawidłowego oceniania postępów; 
5) nauczyciel ma prawo do decydowania w sprawie bieżącej i okresowej o ceny postępów 

uczniów, również w przypadku unikania przez nich różnych form kontroli stosowanych 
przez nauczyciela. 

6) nauczyciel ma obowiązek: 

a) systematycznego wystawiania ocen cząstkowych w dzienniku lekcyjnym (minimum 
trzy oceny w ciągu semestru), 

b) powiadomić uczniów o sprawdzianie i pracy klasowej z tygodniowym 
wyprzedzeniem, 

c) przestrzegać zasady ilościowego obciążania uczniów sprawdzianami i pracami 
klasowymi w tygodniu i w ciągu dnia, 

d) ocenienia i oddania uczniowi sprawdzianu i pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni. 

7) przy ustalaniu ocen z zajęć technicznych, plastyki i muzyki nauczyciel w szczególności 
bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków 
wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego 
dodatkowo systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia 
w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej;  

6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 
wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania 
przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. 
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7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 
komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych 
zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia 
ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych uniemożliwia 
ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony/a”. 

8. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.  

9. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób zapisany w PSO danego przedmiotu. 

10. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania 
ucznia są udostępnione do wglądu uczniom na lekcji poświęconej omawianiu prac 
pisemnych, natomiast rodzicom podczas zebrań i konsultacji. 

11. Nauczyciel zobowiązany jest przechowywać pisemne prace uczniów do końca roku 
szkolnego. 

12. Nauczyciel zobowiązany jest do informowania ucznia o każdej bieżącej ocenie, którą 
wpisuje do dziennika lekcyjnego. 

13. Rodzice są systematycznie informowani o ocenach bieżących: 

1) za pośrednictwem dziennika elektronicznego; 
2) podczas zebrań i konsultacji, które odbywają się zgodnie z harmonogramem. 

§119 
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych z religii/etyki w klasach IV - VI 

1. Osiągnięcia edukacyjne ucznia, który uczestniczy w zajęciach z religii/etyki na podstawie 
deklaracji, o której mowa w §1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych 
przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36 poz. 155 ze zm.) podlegają ocenianiu. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii/etyki polega na rozpoznawaniu 
przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości 
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej 
oraz realizowanego przez nauczyciela programu nauczania, uwzględniającego tę podstawę. 

3. Ocenianiu nie podlegają praktyki religijne. 

4. Rezygnację z uczestniczenia w nauce religii/etyki składają rodzice u dyrektora szkoły 
w formie pisemnej. Rezygnacja z uczestniczenia w zajęciach z religii może nastąpić 
w każdym czasie i traktowana jest jako zmiana deklaracji, o której mowa w §1 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków 
i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36 
poz. 155 ze zm.). 

5. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z religii/etyki na podstawie zmiany deklaracji, o której 
mowa w ust. 1, uczniowi nie ustala się odpowiednio ocen śródrocznych i rocznych, 
a w dokumentacji przebiegu nauczania nie dokonuje się żadnych wpisów. 

6. W przypadku złożenia deklaracji, o której mowa w § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu 
organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36 poz. 155 
ze zm.), w klasie programowo wyższej, uczeń jest objęty nauką religii. 
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7. Ocena roczna z religii/etyki nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej 
ani na ukończenie szkoły. 

8. Oceną końcową z religii/etyki, wpisywaną na świadectwie ukończenia szkoły, jest ocena 
roczna uzyskana przez ucznia w klasie programowo najwyższej w danym typie szkoły. 

§120 
Tryb dokonywania klasyfikacji śródrocznej i rocznej 

1. Rok szkolny składa się z dwóch semestrów. 

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 
ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz ustaleniu śródrocznych ocen 
klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według 
określonej skali oraz kryteriów zachowania. 

3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się na koniec pierwszego semestru w ciągu 
tygodnia przed zakończeniem zajęć semestralnych. 

4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną z danych 
zajęć edukacyjnych zobowiązany jest w terminie do 30 marca danego roku szkolnego 
uzupełnić treści programowe. 

5. Nauczyciel danego przedmiotu, z którego uczeń otrzymał w wyniku klasyfikacji śródrocznej 
ocenę niedostateczną umożliwia uczniowi uzupełnienie braków oraz wyznacza min. 2 godz. 
konsultacji dla ucznia w celu stworzenia możliwości ich uzupełnienia. 

6. Nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń otrzymał ocenę niedostateczną sprawdza stopień 
opanowania treści programowych. 

7. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 
edukacyjnych i zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.   

8. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć 
edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej 
oraz oceny z zachowania; oceny te są ocenami opisowymi. Roczna opisowa ocena 
klasyfikacyjna powinna uwzględniać poziom opanowania przez ucznia wiadomości 
i umiejętności oraz wskazywać potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane 
z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

9. Klasyfikację roczną uczniów przeprowadza się w ciągu tygodnia przed zakończeniem zajęć 
dydaktycznych. 

10. Na trzy tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem RP nauczyciele informują: 

1) ucznia o przewidywanych ocenach, a wychowawca o przewidywanej ocenie 
z zachowania poprzez przekaz ustny podczas lekcji oraz zapis w dzienniku 
elektronicznym (ostatnia rubryka) 

2) rodziców podczas ostatniego zebrania poprzez przekazanie wykazu ocen 
przewidywanych, co rodzic potwierdza podpisem. W razie nieobecności rodzica wykaz 
należy wysłać mailem za potwierdzeniem odbioru/poprzez opcję uwagi w dzienniku 
elektronicznym/listem poleconym. 

11. Na klasyfikację końcową składają się: 



90 

 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie programowo 
najwyższej, 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 
w klasach programowo niższych, 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

12. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły. 

13. Oceny klasyfikacyjne śródroczne/roczne, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej 
ustala się w stopniach 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 

14. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa 
w ust. 13 pkt 1-5. 

15. Ocena śródroczna i roczna jest wystawiana według średniej ważonej: 

OCENA 
 

ŚREDNIA WAŻONA 
 

6 
 

5,65 – 6,00 

5 4,75 – 5,64 
 

4 3,75 – 4,74 
 

3 2,75 – 3,74 
 

2 1,75 – 2,74 
 

1 0 – 1,74 
 

 

§121 
Tryb dokonania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

1. Ocenianie zachowania uczniów polega na podsumowaniu przez wychowawcę klasy, 
nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia, stopnia respektowania zasad 
współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. 

2. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 

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

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Wychowawca uwzględnia wpisy 
z dziennika elektronicznego. Niedopełnienie tego wymogu może być podstawą odwołania 
rodzica od trybu wystawiania oceny. 

4. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania 
jest ostateczna, jednak z zachowaniem prawa zgłoszenia zastrzeżenia, co do trybu ustalenia 
tej oceny lub wniosku o podwyższenie oceny zachowania.  

5. Wychowawca zobowiązany jest ponadto:  

1) do ustalenia ocen zgodnie z przyjętymi kryteriami; 
2) do systematycznego informowania rodziców o nieodpowiednim zachowaniu uczniów. 

6. W klasach I – III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową. 

7. Ocenę zachowania roczną, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, ustala się 
według następującej skali: 

wzorowe, 
bardzo dobre, 
dobre, 
poprawne, 
nieodpowiednie, 
naganne. 

8. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 
lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji 
na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 
lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

9. Ocena zachowania śródroczna i roczna wyrażana jest w sześciostopniowej skali: 

1) ocena wyjściowa – dobre, 
2) oceny podwyższone - bardzo dobre, wzorowe, 
3) oceny obniżone - poprawne, nieodpowiednie, naganne. 

10. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania przedstawione są w poniższej tabeli: 

WZOROWE BARDZO 
DOBRE 

DOBRE POPRAWNE NIEODOWIEDNIE NAGANNE 

Uczeń spełnia 
kryteria dla 
oceny „bardzo 
dobre” 

Uczeń spełnia 
kryteria dla oceny 
„dobre”, a ponad 
to: 

Uczeń spełnia 
kryteria dla oceny 
„dobre” 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
zachowania 
„dobre”, a ponad to: 

 

 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
zachowania „dobre”, 
a ponad to: 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów na ocenę 
zachowania „dobre”, 
a ponad to:  

 

Czynniki podwyższające ocenę Ocena wyjściowa Czynniki obniżające ocenę 

1) WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIAZKÓW UCZNIA 
Uczeń jest 
zaangażowany 
w pomoc 
słabszym w 
nauce 

Uczeń wywiązuje 
się ze swoich 
obowiązków, ma 
właściwy stosunek 
do nauki. 

Uczeń wywiązuje się 
z podstawowych 
obowiązków. 

Uczeń czasami 
zaniedbuje 
obowiązki szkolne, 
ma kłopoty z 
systematycznością. 

Uczeń nie wykazuje 
systematyczności, 
nie jest pilny, ma 
obojętny stosunek 
do nauki. 

Uczeń lekceważy 
obowiązki szkolne, 
nie podejmuje prób 
poprawy.  

Systematyczni
e i punktualnie 
uczęszcza na 
zajęcia, nie ma 

Systematycznie i 
punktualnie 
uczęszcza 
na zajęcia, 

Stara się 
systematycznie 
i punktualnie 
uczęszczać na 

Uczniowi zdarzają 
się spóźnienia 
oraz nieobecności 
na zajęciach, 

Niesystematycznie 
i niepunktualnie 
uczęszcza 
na zajęcia, 

Lekceważący 
stosunek 
do regularnego 
i punktualnego 
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nieusprawiedli-
wionych 
nieobecności 

na bieżąco 
usprawiedliwia 
nieobecności, do 10 
godzin 
nieusprawiedliwi-
onych. 

zajęcia, 
usprawiedliwia 
nieobecności 
na zajęciach 
w wyznaczonych 
terminach, 
do 20 godzin 
nieusprawiedliwio-
nych. 

nie usprawiedliwia 
ich terminowo, 
powyżej 20 godzin 
nieusprawiedliwio-
nych.  

wagaruje. Powyżej 
50 godzin 
nieobecnych 
nieusprawiedliwio-
nych.  

uczestnictwa 
w zajęciach, wagary, 
brak prób poprawy, 
ponad 100 godzin 
nieobecnych 
nieusprawiedliwio-
nych.  

Uczeń 
przejawia 
pozytywny 
wpływ na 
postępowanie 
swoich 
kolegów, 
nie narusza 
przyjętych 
norm, stosuje 
się do poleceń 
dyrektora 
i nauczycieli, 
przestrzega 
regulaminów 
szkolnych. 

Uczeń dba o 
prawidłowe 
funkcjonowanie 
zespołu klasowego, 
nie narusza 
przyjętych norm, 
stosuje się do 
poleceń dyrektora 
i nauczycieli, 
przestrzega 
regulaminów 
szkolnych. 

Nie narusza 
przyjętych norm, 
stosuje się do 
poleceń dyrektora i 
nauczycieli, 
przestrzega 
regulaminów 
szkolnych. 

Zdarza się 
naruszanie norm, 
łamanie 
regulaminów oraz 
niestosowanie się 
do poleceń 
nauczycieli i innych 
pracowników 
szkoły. 

Uczeń bardzo 
często lekceważy 
polecenia 
nauczycieli i innych 
pracowników szkoły, 
nie stosuje się do 
regulaminów. 

Uczeń łamie ogólnie 
przyjęte normy i 
zasady współżycia 
społecznego, 
lekceważy wszelkie 
regulaminy, 
zarządzenia 
i polecenia.  

2) POSTĘPOWANIE ZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 
Uczeń 
reprezentuje 
szkołę, biorąc 
udział 
w konkursach, 
olimpiadach, 
zawodach 
sportowych 
oraz różnego 
typu 
uroczysto-
ściach 
lokalnych. 
 

Uczeń rozwija swe 
zainteresowania 
i uzdolnienia 
poprzez 
uczestnictwo 
w kołach 
przedmiotowych, 
w działalności 
sportowej lub innej 
organizowanej 
na terenie szkoły. 

Wykorzystuje swoje 
zainteresowania 
i uzdolnienia 
do zdobywania 
wiedzy i umiejętności 
w procesie 
kształcenia.  

Niechętnie 
wykorzystuje swoje 
zdolności 
w zdobywaniu 
wiedzy w toku 
kształcenia.  

Nie wykazuje 
żadnych 
zainteresowań 
i aktywności. 

Nie wykazuje 
żadnych 
zainteresowań, 
deprymuje uczniów 
podejmujących 
różnego rodzaju 
aktywność 
intelektualną.  

Uczeń 
aktywnie 
działa na rzecz 
szkoły, bierze 
udział 
w akcjach 
charytatyw-
nych, włącza 
się do pomocy 
przy 
organizacji 
uroczystości 
szkolnych 
i pozaszkol-
nych, 
angażuje się 
w prace 
na rzecz 
środowiska. 
 

Uczeń aktywnie 
uczestniczy w życiu 
klasy i szkoły, służy 
pomocą 
w organizacji 
różnych działań 
podejmowanych 
przez szkołę.  

Uczestniczy w życiu 
klasy i szkoły.  

Biernie uczestniczy 
w życiu klasy 
i szkoły, 
nie wykazuje 
inicjatywy 
i aktywności 
w działaniach.  

Uczeń unika 
podejmowania 
czynności 
wykonywanych 
na rzecz klasy 
i szkoły, niechętnie 
uczestniczy 
w uroczystościach 
szkolnych 
i pozaszkolnych, 
swoim 
zachowaniem 
zakłóca 
uroczystości, 
imprezy szkolne.  

Uczeń wykazuje 
postawę aspołeczną 
i egoistyczną. 
Deprymuje uczniów 
podejmujących 
różnego rodzaju 
działania na rzecz 
klasy i szkoły. Istotnie 
zakłóca uroczystości 
i imprezy szkolne 
lub wyjścia 
pozaszkolne swoim 
zachowaniem.  

Uczeń reaguje 
na przejawy 
niszczenia 
lub dewastacji 
mienia 
szkolnego 
i innych osób.  

Uczeń reaguje 
na przejawy 
niszczenia 
lub dewastacji 
mienia szkolnego 
i innych osób. 

Uczeń dba o mienie 
szkoły i indywidualne. 

Uczeń nie narusza 
mienia innych osób 
i szkolnego, ale jest 
bierny w sytuacjach 
niszczenie mienia 
przez inne osoby. 

Uczeń nie reaguje 
na oznaki 
niszczenia mienia, 
zdarzają mu się 
próby dokonywania 
zniszczeń 
lub podżegania 

Uczeń świadomie 
niszczy mienie 
szkolne 
lub indywidualne. 
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innych do tego typu 
zachowań. 

Uczeń 
przestrzega 
zasad 
bezpieczeństw
a i dba 
o bezpieczeń-
stwo innych. 

Uczeń przestrzega 
zasad 
bezpieczeństwa 
i dba o 
bezpieczeństwo 
innych. 

Uczeń przestrzega 
zasad 
bezpieczeństwa. 

Zdarzają się 
sporadyczne 
przypadki 
naruszenia zasad 
bezpieczeństwa. 
 

Uczeń 
nie przestrzega 
zasad 
bezpieczeństwa, 
naraża innych 
na niebezpieczeń-
stwo.  

Uczeń nie 
przestrzega zasad 
bezpieczeństwa, 
naraża innych 
na niebezpieczeń-
stwo. 

 
3) DBAŁOŚC O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ 

Ucznia 
cechuje 
wysoka kultura 
słowna, 
przeciwstawia
nie się 
przejawom 
wulgarności 
i brutalności. 

Ucznia cechuje 
wysoka kultura 
słowna, nie używa 
wulgaryzmów. 

Uczeń dba o kulturę  
słowa, nie używa 
wulgaryzmów. 

Uczniowi zdarza się 
naruszenie norm, 
ale podejmuje 
skuteczne próby 
poprawy. 

Uczeń często jest 
wulgarny, arogancki, 
bez względu 
na sytuację 
i otoczenie. Nie dba 
o kulturę słowa, 
nie przestrzega 
zasad dyskusji. 

Uczeń często jest 
wulgarny i arogancki, 
bez względu 
na sytuację i 
otoczenie. Nie dba 
o kulturę słowa, 
nie przestrzega zasad 
dyskusji. 

4) DBAŁOŚĆ O HONOR, TRADYCJE SZKOŁY 
Poprzez swoją 
działalność 
podnosi 
wizerunek 
szkoły, 
wykazuje 
troskę o jej 
tradycje, 
zwyczaje 
i honor. 

Dba o dobre imię 
szkoły, podnosi jej 
wizerunek poprzez 
swoje działanie.  

Dba o dobre imię 
szkoły, akceptuje jej 
zwyczaje i tradycje. 

Uczeń nie 
przywiązuje wagi 
do tradycji 
i zwyczajów 
szkolnych, zdarza 
mu się naruszać 
dobre imię szkoły. 

Symbole szkolne nie 
stanowią dla ucznia 
żadnej wartości, 
obce są mu tradycje 
i zwyczaje panujące 
w szkole.  

Swoją postawą 
naraża szkołę na złą 
opinię w środowisku, 
działa na szkodę 
szkoły.  

5) DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB 
Uczeń ma 
krytyczną 
postawę 
wobec 
przejawów 
agresji, 
aktywizuje 
innych 
do takiej 
postawy, 
jest pomocny, 
życzliwy. 

Uczeń ma krytyczną 
postawę wobec 
przejawów agresji, 
jest życzliwy wobec 
kolegów, 
koleżeński, 
pomocny. 

Dba o zdrowie własne 
i innych, zwraca 
uwagę na sytuacje 
niebezpieczne, jest 
koleżeński, pomocny, 
nie przejawia agresji. 

Uczeń obojętny 
wobec przejawów 
agresji, czasem 
narusza normy 
zachowania. 
Nie pomaga 
kolegom nawet 
na wyraźną prośbę 
nauczyciela. 

Zdarza się, 
że uczeń jest 
inicjatorem 
lub uczestnikiem 
zachowań 
agresywnych, 
narusza normy 
zachowania 
w szkole i poza nią. 

Często stosuje 
agresję słowną 
i fizyczną wobec 
innych, przejawia 
negatywne 
zachowanie lub jest 
ich prowodyrem. 
Do takich zachowań 
należą: 
- kradzieże, 
brutalność,  
zastraszanie, 
- fałszowanie 
podpisów 
i dokumentów, 
- wyłudzanie 
pieniędzy i innych 
dóbr materialnych 
- znęcanie się 
psychiczne lub 
fizyczne nad innymi, 
- używanie środków 
odurzających 

- - namawianie do 
używek, 

- - rozprowadzanie 
używek (narkotyki, 
papierosy, 
dopalacze, alkohol).  

 

Uczeń jest 
wolny 
od nałogów, 
czynnie 

Uczeń wolny od 
nałogów, potrafi 
zająć negatywne 
stanowisko wobec 

Nie ulega nałogom. Ulega nałogom, 
zdarza się, że łamie 
zasady 
obowiązujące 

Ulega nałogom, 
często łamie 
zasady, pali 
papierosy.  

- Uczeń inspiruje 
innych do ulegania 
nałogom, nie stosuje 
się do zakazów 
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uczestniczy 
w działaniach 
na rzecz 
promowania 
zdrowego stylu 
życia.  

nich.  na terenie szkoły 
dotyczące np. 
palenia 
papierosów, 
używania tabaki.  

obowiązujących 
na terenie szkoły. 

6) GODNE I KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ 
Uczeń 
wyróżnia się 
wysoką kulturą 
osobistą w 
szkole i poza 
nią, dba 
o własną 
godność 
i nie pozwala 
naruszać 
godności 
innych. 
Jest uczciwy 
wobec innych 
(nauczycieli, 
pracowników 
szkoły, 
kolegów). 

Uczeń wyróżnia się 
wysoką kulturą 
osobistą, dba 
o własną godność 
i innych. Jest 
koleżeński i 
życzliwy wobec 
innych. 

Uczeń w kulturalny 
sposób odnosi się 
do innych osób, dba 
o godność własną 
i innych.  

Zdarza się 
naruszanie 
sformułowanych 
norm, lecz praca 
nad sobą oraz 
oddziaływania 
wychowawcze 
nauczycieli 
przynoszą 
pozytywne zmiany.  

Uczeń pomimo 
różnych zabiegów 
ze strony innych 
osób zachowuje się 
w sposób 
niekulturalny, 
jest arogancki, 
wulgarny, nie 
szanuje siebie 
i innych. 

Uczeń narusza 
wszelkie normy, 
zastosowane przez 
nauczycieli, rodziców, 
kolegów zabiegi nie 
odnoszą żadnego 
skutku.  

Uczeń dba 
o estetykę 
własnego 
wyglądu i 
otoczenia.  
 
 

Uczeń dba 
o estetykę 
własnego wyglądu 
i otoczenia. 

Uczeń dba o estetykę 
własnego wyglądu 
i otoczenia. 

Uczniowi zdarza się 
wyglądać 
nieodpowiednio 
do sytuacji (np. 
brak stroju 
galowego, 
nieestetyczny 
wygląd i fryzura). 

Uczeń nie dba 
o swój wygląd 
(nieodpowiedni 
do sytuacji i miejsca 
strój, fryzura), 
nie dba o higienę 
osobistą, 
nie reaguje 
na upomnienia. 

Uczeń nie dba o swój 
wygląd 
(nieodpowiedni 
do sytuacji i miejsca 
strój, fryzura), nie dba 
o higienę osobistą, 
nie reaguje 
na upomnienia. 

Brak 
negatywnych 
uwag 
dotyczących 
zachowania 
 

Nie więcej niż 3 
uwagi negatywne. 

Nieliczne uwagi 
negatywne (do 5 
w semestrze) 

Uczeń otrzymał 
do 10 negatywnych 
uwag w semestrze. 

Powyżej 10 uwag 
negatywnych. 

Liczne uwagi 
negatywne dotyczące 
zachowania w czasie 
lekcji. Zachowania 
łamiące prawo: 
kradzieże, brutalność,  
zastraszanie innych, 
-fałszowanie 
podpisów 
i dokumentów, 
-wyłudzanie pieniędzy 
i innych dóbr 
materialnych 
 -znęcanie się 
psychiczne 
lub fizyczne nad 
innymi 

7) OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM 
Uczeń potrafi 
przeciwstawić 
się przejawom 
agresji 
i wulgarności, 
jest 
tolerancyjny 
wobec inności, 
szanuje 
poglądy innych 
ludzi oraz i ich 
pracę. 

Uczeń potrafi 
przeciwstawić się 
przejawom agresji 
i wulgarności, jest 
tolerancyjny wobec 
inności, szanuje 
poglądy innych ludzi 
oraz i ich pracę. 

Uczeń jest 
tolerancyjny wobec 
inności, szanuje 
poglądy innych ludzi 
oraz ich pracę. 

Uczniowi zdarzają 
się zachowania 
agresywne wobec 
innych, ale potrafi 
być samokrytyczny 
i przeprosić. 

Uczeń swoim 
zachowaniem 
narusza godność 
innych. Brak mu 
samokrytycyzmu. 
Świadomie niszczy 
cudzą pracę. 

Uczeń często swoim 
zachowaniem 
narusza godność 
innych. Brak mu 
samokrytycyzmu. 
Świadomie niszczy 
cudzą pracę. 
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11. Ocenę wzorową oraz bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który nie spełnia maksymalnie 
trzech kryteriów z wyżej wymienionych dla poszczególnych ocen, jednak spełnia wszystkie 
kryteria przewidziane dla oceny o jeden stopień niższej. 

12. Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który spełnia wszystkie kryteria przewidziane w tabeli, 
dla tej oceny. 

13. Ocenę poprawną, nieodpowiednią i naganną może otrzymać uczeń, który nie spełnia 
kryteriów przewidzianych dla oceny „dobre” oraz przejawia min. trzy zachowania 
nieodpowiednie opisane w/w tabeli.  

14. Przy wystawieniu oceny z zachowania bierze się pod uwagę otrzymaną przez ucznia 
naganę wychowawcy klasy lub/i naganę dyrektora szkoły. 

§122 
Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych 

1. Uczeń lub jego rodzice maja prawo wnioskować na piśmie do nauczyciela danego 
przedmiotu o podwyższenie oceny z danych zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym 
niż trzy dni robocze od otrzymania informacji o przewidywanych rocznych ocenach 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.  

2. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do nauczyciela danego przedmiotu. Wnioski 
bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane. We wniosku określa się ocenę, o jaką ubiega się 
uczeń.  

3. Z wnioskiem o podwyższenie oceny może wystąpić uczeń, jeżeli spełnia następujące 
warunki: 

1) brał udział w co najmniej 75% zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu, 
2) przystąpił do wszystkich zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy i umiejętności, 
3) ze wszystkich prac klasowych i sprawdzianów otrzymał oceny pozytywne, 
4) uzyskał w ciągu roku z prac pisemnych: prac klasowych, sprawdzianów, testów, 

co najmniej 50% ocen wyższych od oceny przewidywanej. 

4. Nauczyciel uzgadnia z uczniem termin egzaminu sprawdzającego, do którego musi 
przystąpić uczeń przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

5. W przypadku nieprzystąpienia ucznia do egzaminu sprawdzającego w wyznaczonym 
terminie z przyczyn nieusprawiedliwionych, traci on prawo do ubiegania się o podwyższenie 
oceny. 

6. Egzamin sprawdzający może mieć formę: pisemną, ustną, zadań praktycznych (w przypadku 
muzyki, plastyki, zajęć technicznych, zajęć informatycznych, zajęć wychowania fizycznego). 

7. Stopień trudności zadań musi odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na ocenę, o którą 
ubiega się uczeń. 

8. Egzamin sprawdzający przeprowadza nauczyciel przedmiotu. 

9. Na podstawie ocenionego egzaminu sprawdzającego nauczyciel podwyższa ocenę, 
jeśli uczeń uzyskał minimum 80% punktów możliwych do uzyskania lub pozostawia 
wcześniej ustaloną ocenę, jeśli warunki jej podwyższenia nie zostały spełnione. 



96 

 

10. Z przebiegu egzaminu sprawdzającego nauczyciel sporządza protokół, w którym podaje: 
termin egzaminu, nazwę zajęć edukacyjnych, ocenę, o którą ubiegał się uczeń, ustaloną 
ocenę wraz z uzasadnieniem. Do protokołu załącza się oceniona prace ucznia. Protokół 
z egzaminu sprawdzającego zostaje dołączony do arkusza ocen danego ucznia. 

§123 

Tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnioskować na piśmie do wychowawcy danego oddziału 
o podwyższenie oceny zachowania w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od otrzymania 
informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do wychowawcy danego oddziału. Do wniosku 
uczeń dołącza samoocenę w oparciu o kryteria ocen zachowania podane w statucie. Wnioski 
bez samooceny ucznia nie będą rozpatrywane. We wniosku określa się ocenę zachowania, 
o jaką ubiega się uczeń. 

3. Po złożeniu wniosku wychowawca uzgadnia z uczniem termin rozmowy wyjaśniającej. 

4. Rozmowa musi odbyć się przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

5. Na rozmowę wyjaśniającą wychowawca może zaprosić w charakterze obserwatorów: 
przedstawiciela samorządu klasowego, przedstawiciela Rady Pedagogicznej, pedagoga, 
rodzica danego ucznia. 

6. Uczeń, który w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia nie przystąpi do rozmowy 
wyjaśniającej, traci prawo do dalszego ubiegania się o jej podwyższenie. 

7. Przy ustaleniu ostatecznej oceny zachowania wychowawca ma obowiązek wziąć pod uwagę 
opinie osób w czasie rozmowy oraz samoocenę ucznia. 

8. Po rozmowie wyjaśniającej wychowawca sporządza protokół, który zawiera: termin 
przeprowadzenia rozmowy, ustaloną ocenę ostateczną, uzasadnienie decyzji, podpisy osób 
biorących udział w rozmowie. Protokół zostaje dołączony do arkusza ocen ucznia. 

§124 
Tryb odwołania się od rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz zachowania 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, 
że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 
zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 
tej oceny. 

2. Zastrzeżenia muszą być zgłoszone na piśmie i zawierać uzasadnienie naruszenia trybu 
ustalenia oceny w terminie od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej (data uchwały 
klasyfikacyjnej) do 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych. 

3. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenie, a w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały 
ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor 
szkoły powołuje komisję, która: 



97 

 

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

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

4 Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 
Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

5. W skład komisji przeprowadzającej sprawdzian z zajęć edukacyjnych wchodzą: 

1) dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący komisji, 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

6. W skład komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wchodzą: 

1) dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący komisji, 
2) wychowawca danego oddziału, 
3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale, 
4) pedagog, 
5) psycholog, 
6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
7) przedstawiciel rady rodziców. 

7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 
Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny 
klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. Roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania ustalana jest w drodze głosowania zwykłą większością 
głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. 

8. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład 
komisji. 

§125 
Zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych 

1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji 
uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
może zdawać egzamin poprawkowy. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu 
z plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych, oraz wychowania 
fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 
komisji wchodzą: 

1) dyrektor lub wicedyrektor - jako przewodniczący komisji; 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 
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5. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji 
na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: nazwę 
zajęć, skład komisji, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, pytania egzaminacyjne, wynik 
egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace 
ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia lub wykonaniu przez niego 
zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

8. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, 
z zastrzeżeniem §124. 

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę 
z zastrzeżeniem ust. 10. 

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, Rada Pedagogiczna 
może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał 
egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są 
realizowane w klasie programowo wyższej. 

§126 
Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych 

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

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej. 

4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem 
(nauczycielami) przedmiotu (przedmiotów) oraz uzgadnia z uczniem i jego rodzicami 
(prawnymi opiekunami). Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu 
poprzedzającym dzień zakończenia semestralnych lub rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 
komisji wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji, 
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

6. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, 
z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia. 

7. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 
rodzice ucznia. 



99 

 

8. Zadania egzaminacyjne ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. Stopień 
trudności powinien być zróżnicowany i odpowiadać wymaganiom edukacyjnym 
na poszczególne oceny. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej 
i ustnej, egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, zajęć 
komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

9. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych; 
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 
3) imię i nazwisko ucznia; 
4) zadania egzaminacyjne; 
5) ustalona ocenę klasyfikacyjną; 
6) podpisy członków komisji. 

10. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o odpowiedziach ucznia 
lub o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowa załącznik do arkusza 
ocen ucznia. 

§127 
Zasady promocji uczniów 

1. Uczeń klasy I –III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy 
programowo wyższej. 

2. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 
przez ucznia, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców 
lub na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy. 

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy lub na wniosek 
wychowawcy i po uzyskaniu zgody rodziców Rada Pedagogiczna może postanowić 
o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej w ciągu 
roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym 
treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

4. Począwszy od IV klasy szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo 
wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne 
pozytywne oceny klasyfikacyjne. 

5. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę. 

6. Począwszy od IV klasy szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 
oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo 
wyższej z wyróżnieniem. 

7. Uczeń, kończy szkołę podstawową, jeżeli otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych pozytywne oceny końcowe. 

8. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust.7 powtarza ostatnią klasę. 

9. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej 
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 
oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę zachowania. 

Rozdział 2 
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Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum nr 2 

§128 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
2) zachowanie ucznia. 

§129 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

2) udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 
co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielenie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;  
5) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji  o postępach, trudnościach w nauce 

i specjalnych uzdolnieniach ucznia;  
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy w dydaktyczno-

wychowawczej. 

§130 

1. Nauczyciel przedmiotu na początku każdego roku szkolnego informuje ucznió 
oraz rodziców o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 
3) warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Informacje, o których mowa w § 130 ust. 1, pkt.1 -3 winny być zapisane przez ucznia 
w zeszycie przedmiotowym. 

3. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców 
o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie 
uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

§131 

Szczegółowe wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów opracowane 
przez nauczycieli są wydzielonym dokumentem i są dostępne dla uczniów i rodziców w bibliotece 
szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły. 

§132 

1. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia w przypadkach określonych w rozdz.2 §21 
niniejszego statutu. 
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2. Nauczyciel jest obowiązany  indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych 
i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

§133 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się przez ocenianie 
wewnątrzszkolne. 

§134 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

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

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

wychowawczej. 

§135 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 
przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

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

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych 
na podstawie art.13 ust.3, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
5) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 
6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 

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

§136 
Ocenianie bieżące w klasach I-III gimnazjum 

1. Począwszy od klasy pierwszej oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ustala się w stopniach według następującej skali:  

 
stopień celujący - 6 
stopień bardzo dobry - 5 
stopień dobry - 4 
stopień dostateczny - 3 
stopień dopuszczający - 2 
stopień niedostateczny - 1 

2. Dopuszcza się stosowanie znaków „+”, „-” w ocenach bieżących. 
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3. Szkoła uczy samodzielnych poszukiwań i twórczych rozwiązań. Ocenie podlega przede 
wszystkim stopień osiągania określonych umiejętności, a w dalszej kolejności zakres 
opanowania treści. Nauczyciel powinien uważnie śledzić zaangażowanie ucznia w pracę 
lekcyjną i pozalekcyjną starając się pobudzić twórczy wysiłek dziecka. Ocena nie jest tylko 
miarą osiągnięć ucznia ale również informacja dla ucznia i nauczyciela, co już umie, a nad 
czym powinien popracować, jakie umiejętności powinien nabyć, a jakie doskonalić. 

4. Zestawienie wymagań na poszczególne oceny, jest ramową propozycją, która nauczyciel 
dostosowuje do konkretnych warunków. 

5. Na początku roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz rodziców o wymaganiach 
edukacyjnych oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów . 

6. Zestawienie wymagań na poszczególne oceny: 

 

 

OCENA CELUJĄCA 

Opanowane umiejętności i aktywność Posiadana wiedza 

1. Uczeń potrafi korzystać z różnych źródeł informacji 
wskazanych przez nauczyciela i samodzielnie 
wyszukiwać wiadomości 

2. Systematycznie wzbogaca swoją wiedzę poprzez 
czytanie książek i artykułów. 

3. Wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązania 
konkretnego problemu. 

4. Bierze udział w konkursach i odnosi w nich sukcesy. 
5. Jest autorem pracy projektowej o dużych wartościach 

poznawczych lub dydaktycznych. 
6. Potrafi łączyć zagadnienia poznawane w ramach 

różnych przedmiotów. 
7. Wyraża samodzielny, krytyczny stosunek 

do określonych zagadnień. 
8. Potrafi uzasadnić swoje zdanie używając 

odpowiednich argumentów, wynikających z nabytej 
wiedzy.  

9. Jest laureatem konkursu przedmiotowego na szczeblu 
wojewódzkim ( warunek wystarczający do otrzymania 
oceny celującej z przedmiotu). 

Uczeń opanował cały 
materiał  przewidziany 
podstawą programową 
w stopniu celującym. 

OCENA BARDZO DOBRA 

Opanowane umiejętności i aktywność Posiadana wiedza 

1. Sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych 
i wskazanych przez nauczyciela źródeł wiadomości.  

2. Samodzielnie rozwiązuje problemy zadania 
postawione przez nauczyciela, posługując się nabytymi 
umiejętnościami. 

3. Wykazuje aktywną postawę w czasie lekcji. 
4. Rozwiązuje dodatkowe zadania o średnim stopniu 

trudności. 
5. Potrafi poprawnie rozumować wykorzystując wiedzę 

przewidzianą programem pokrewnych przedmiotów. 

Ocena dobra bardzo 
dobrym pozwalającym 
na samodzielną pracę. 

OCENA DOBRA 

Opanowane umiejętności i aktywność Posiadana wiedza 
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1. Potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie 
lekcji źródeł informacji. 

2. Umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, 
zadania trudniejsze rozwiązuje pod kierunkiem 
nauczyciela. 

3. Samodzielnie rozwiązuje niektóre dodatkowe zadania 
o niewielkim stopniu trudności. 

4. Jest aktywny w czasie lekcji. 

Uczeń opanował materiał 
przewidziany podstawą 
programową w stopniu 
dobrym, pozwalającym 
na samodzielną pracę. 

OCENA DOSTATECZNA 

Opanowane umiejętności i aktywność Posiadana wiedza 

1. Potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać 
z podstawowych źródeł informacji. 

2. Potrafi wykonać proste zadania 
3. W czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu 

zadowalającym. 

Uczeń opanował materiał 
przewidziany podstawą 
programową w stopniu 
przeciętnym, pozwalającym 
na zrozumienie 
podstawowych zagadnień. 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

Opanowane umiejętności i aktywność Posiadana wiedza 

1. Przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste 
polecenia wymagające zastosowania podstawowych 
umiejętności. 

2. Spełnia przynajmniej podstawowe kryteria aktywności- 
posiada zeszyt i podręcznik, Pracuje na lekcji. 

Materiał przewidziany 
podstawą programowa 
opanowany w stopniu 
bardzo słabym. Braki 
w wiedzy są duże, jednak 
możliwe do nadrobienia 
w dłuższym okresie czasu. 

OCENA NIEDOSTATECZNA 

Opanowane umiejętności i aktywność Posiadana wiedza 

1. Nawet przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste 
polecenia wymagające zastosowania podstawowych 
umiejętności. 

2. Nie wykazuje się żadną aktywnością podczas lekcji, 
nie prowadzi zeszytu, nie przynosi podręcznika. 

Braki w wiedzy są na tyle 
duże, że nie uda się ich 
nadrobić nawet z pomocą 
nauczyciela. 

   
 

7. Rozkład punktowo – procentowy dla przykładowego testu: 
 

OCENA   ZAKRES PROCENTOWY  ZAKRES PUNKTOWY 
6    98 -100%    98-100 pkt.  
5    89%-97%    97-89 pkt. 
4    70%-88%    88-70 pkt. 
3    50%-69%    69-50 pkt. 
2    31%-49%    49-31 pkt. 
1    30% i mniej    30 pkt. i mniej 

 
1) W poszczególnych przedziałach procentowych zawarte są oceny z "+" i "-".  

2) Dolny próg zawiera ocenę z "-", górny z "+". 

8. Formy sprawdzania wiedzy: 

1) praca klasowa - praca wykonywana w czasie jednej lub dwóch lekcji, obejmująca 
większe partie materiału, termin zapowiadany i ustalany z uczniami tydzień wcześniej, 

2) sprawdzian pisemny – praca obejmująca wiadomości z dwóch lub trzech godzin 
lekcyjnych, zapowiadana z lekcji na lekcję, 
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3) kartkówka – praca trwająca ok. 15 minut, sprawdza wiadomości z poprzedniej lekcji, 
nie musi być zapowiadana, 

4) praca domowa – praca wykonywana w domu, obowiązkowa dla ucznia. 
5) praca dodatkowa – praca wykonywana w domu, wykraczająca poza wiadomości 

podstawowe ucznia, 
6) odpowiedź ustna, 
7) praca praktyczna. 

§137 

1. Przy ustalaniu oceny z zajęć technicznych, plastyki i muzyki nauczyciel w szczególności 
bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków 
wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego dodatkowo 
systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 
podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 
wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania 
przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. 

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 
komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych 
zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia 
ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych uniemożliwia 
ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony/a”. 

4. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców  oraz na podstawie opinii publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym  poradni specjalistycznej, zwalnia 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 nowożytnego. 

5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
albo orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka 
obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  

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

7. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych w gimnazjum. 

8. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz jego temat wpisuję się 
na świadectwie ukończenia gimnazjum, a do arkusza ocen dołącza się pisemną informację 
o udziale ucznia w realizacji projektu. 

9. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach oceniania 
zachowania ucznia gimnazjum zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym. 

10. Zasady realizowania przez uczniów projektów edukacyjnych w gimnazjum znajdują się 
w Regulaminie realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 2 im. Noblistów 
Polskich w Redzie. 

§138 
Prawa i obowiązki uczniów oraz nauczycieli. 
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1. Uczeń ma prawo do: 

1) ocen z przedmiotu za wiadomości i umiejętności, a nie za zachowanie;  
2) najwyżej trzech prac klasowych w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż jednej 

dziennie; 
3) określenia przez nauczyciela terminu sprawdzianu i pracy klasowej; 
4) poinformowania przez nauczyciela o zakresie materiału przewidzianego do kontroli 

w formie sprawdzianu lub pracy klasowej; 
5) do poprawienia każdej oceny z pracy klasowej i sprawdzianu według zasad 

przedstawionych przez nauczyciela danego przedmiotu na początku roku szkolnego; 
6) korzystania z przywilejów, jakie daje „Szczęśliwy numerek”. 

2. Uczeń ma obowiązek: 

1) uczestniczenia w sprawdzianach i pracach klasowych oraz kartkówkach; 
2) ponoszenia odpowiedzialności za unikanie prac klasowych i zapowiedzianych 

sprawdzianów, za uniemożliwianie nauczycielowi prawidłowego oceniania postępów 
w nauce; 

3) w ciągu dwóch tygodni nadrabiać zaległości wynikłe z nieobecności w szkole. 

3. Nauczyciel ma prawo do: 

1) decydowania o sprawie bieżącej i okresowej oceny postępów ucznia; 
2) wyciągania konsekwencji wynikających z unikania przez uczniów różnych form kontroli 

stosowanych przez nauczyciela w procesie oceniania; 
3) wpisania oceny niedostatecznej w przypadku unikania zapowiedzianej pracy klasowej; 
4) odnotowywania w dzienniku elektronicznym uwag spostrzeżeń dotyczących 

właściwych i niewłaściwych zachowań ucznia na lekcji lub na przerwie. 

4. Nauczyciel ma obowiązek: 

1) systematycznego wystawiania ocen cząstkowych w dzienniku lekcyjnym; 
2) wstawienia minimum trzech ocen w semestrze z przedmiotu; 
3) powiadamiać uczniów o sprawdzianie pisemnym w tygodniu poprzedzającym pracę, 

a o pracy klasowej tydzień wcześniej; 
4) odnotować w dzienniku lekcyjnym planowany termin pracy klasowej lub sprawdzianu; 
5) przestrzegać zasady ilościowego obciążania uczniów sprawdzianami i pracami 

klasowymi ciągu dnia i tygodnia; 
6) oceniania i oddawania uczniowi sprawdzianu lub pracy klasowej w ciągu trzech 

tygodni; 
7) jawnego wystawiania ocen i uzasadniania ich, w razie niejasności, na prośbę rodzica 

lub ucznia; 
8) ponoszenia odpowiedzialności za rzetelną i sprawiedliwą ocenę postępów swoich 

uczniów i informowania rodziców o tej ocenie, szczególnie o zagrożeniu oceną 
niedostateczną na semestr lub koniec roku szkolnego; 

9) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób zapisany w PSO danego przedmiotu; 
10)  sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania 

ucznia są udostępnione do wglądu uczniom na lekcji poświęconej omawianiu prac 
pisemnych, natomiast rodzicom podczas zebrań i konsultacji; 

11) nauczyciel zobowiązany jest przechowywać pisemne prace uczniów do końca roku 
szkolnego. 
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§139 
Ocenianie na lekcjach religii 

1. Osiągnięcia edukacyjne ucznia, który uczestniczy w zajęciach z religii/etyki na podstawie 
deklaracji, o której mowa w §1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych 
przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36 poz. 155 ze zm.) podlegają ocenianiu. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii/etyki polega na rozpoznawaniu 
przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości 
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej 
oraz realizowanego przez nauczyciela programu nauczania, uwzględniającego tę podstawę. 

3. Ocenianiu nie podlegają praktyki religijne. 

4. Rezygnację z uczestniczenia w nauce religii/etyki składają rodzice u dyrektora szkoły 
w formie pisemnej. Rezygnacja z uczestniczenia w zajęciach z religii może nastąpić 
w każdym czasie i traktowana jest jako zmiana deklaracji, o której mowa w §1 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków 
i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36 
poz. 155 ze zm.). 

5. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z religii/etyki na podstawie zmiany deklaracji, o której 
mowa w ust. 1, uczniowi nie ustala się odpowiednio ocen śródrocznych i rocznych, 
a w dokumentacji przebiegu nauczania nie dokonuje się żadnych wpisów. 

6. W przypadku złożenia deklaracji, o której mowa w § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu 
organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36 poz. 155 
ze zm.), w klasie programowo wyższej, uczeń jest objęty nauką religii. 

7. Ocena roczna z religii/etyki nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej 
ani na ukończenie szkoły. 

8. Oceną końcową z religii/etyki, wpisywaną na świadectwie ukończenia szkoły, jest ocena 
roczna uzyskana przez ucznia w klasie programowo najwyższej w danym typie szkoły. 

9. Ogólne kryteria oceniania z religii: 

1) w procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę 
wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom 
niższym); 

2) oceniana jest wiedza i umiejętności ucznia oraz przejawy ich zastosowania w życiu 
codziennym, przede wszystkim w szkole; 

3) gdy uczeń ubiega się o ocenę celującą, bierze się pod uwagę również jego 
zaangażowanie religijno-społeczne poza szkołą.  

4) szczegółowe kryteria oceniania zawarte są w Przedmiotowym Systemie Oceniania 
dostępnym w bibliotece szkolnej. 

§140 
Punktowy system oceniania na zajęciach wychowania fizycznego 

1. Sposób oceniania. 

1) system oceny opiera się na całorocznej punktacji ucznia( maksymalnie 10 punktów).  
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2) uczeń na początku każdego semestru otrzymuje szczegółową informację o kryteriach 
ocen z wychowania fizycznego. Kryteria punktowe będą podlegały modyfikowaniu 
w zależności od podstawy programowej, potrzeb, warunków i uwag uczniów. 
Pod koniec semestru  nauczyciel wyznacza dni, w których można uzupełnić braki 
i poprawić sprawdziany. 

3) punkty dodatnie uczeń otrzymuje z zadań praktycznych. Dodatkowo uzyskuje punkty 
za przygotowanie się do zajęć, aktywność na lekcji, wiedzę, za reprezentowanie klasy, 
szkoły na zawodach sportowych, prace na rzecz kultury fizycznej, pomoc 
w zorganizowaniu imprez sportowych. 

4) ujemne punkty uczeń otrzymuje za: nieusprawiedliwioną nieobecność na zajęciach, 
nieusprawiedliwiony brak stroju sportowego, nieodpowiednią kulturę osobistą 
oraz lekceważący stosunek do przedmiotu.  

5) na koniec semestru oraz roku szkolnego nauczyciel podsumowuje się ilość zdobytych 
punktów, uwzględniając też punkty ujemne. Otrzymany wynik nauczyciel porównuje 
z tabelą procentowo-punktową. 

 
2. Ocenianie uczenia z częściowym zwolnieniem z zajęć: 

1) uczniowie posiadający częściowe zwolnienie z wychowania fizycznego są oceniani 
wyłączenie z materiału, nieobjętego zwolnieniem. W tabeli procentowo-punktowej 
nauczyciel bierze pod uwagę wyłącznie zadania praktyczne dotyczące podstawy 
programowej nieobjęte zwolnieniem. W przypadku gdy zwolnienie kończy się w roku 
szkolnym nauczyciel w miarę możliwości umożliwia uczniowi uzupełnienie zaległości. 

3. Przykładowa tabela procentowo-punktowa dla 12 testów i sprawdzianów semestrze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

§141 
Tryb dokonywania klasyfikacji śródrocznej i rocznej 

1. Rok szkolny składa się z dwóch semestrów. 

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 
ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz ustaleniu śródrocznych ocen 
klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według 
określonej skali oraz kryteriów zachowania. 

3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się na koniec pierwszego semestru w ciągu 
tygodnia przed zakończeniem zajęć semestralnych.  

4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną z danych 
zajęć edukacyjnych zobowiązany jest w terminie do 30 marca danego roku szkolnego 
uzupełnić treści programowe.  

OCENA ZAKRES PROCENTOWY ZAKRES PUNKTOWY 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

95% 
94 % - 76 % 
75% -  45 % 
44 % - 26 % 
25% - 15 % 
< 15% 

114 PKT 
113 – 91 PKT 
90 – 54 PKT 
53 – 31 PKT 
30 – 18 PKT 
<18% 
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5. Nauczyciel danego przedmiotu, z którego uczeń otrzymał w wyniku klasyfikacji śródrocznej 
ocenę niedostateczną umożliwia uczniowi uzupełnienie braków oraz wyznacza min. 2 godz. 
konsultacji dla ucznia w celu stworzenia możliwości ich uzupełnienia.  

6. Nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń otrzymał ocenę niedostateczną sprawdza stopień 
opanowania treści programowych. 

7. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 
edukacyjnych i zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

8. Klasyfikację roczną uczniów przeprowadza się w ciągu tygodnia przed zakończeniem zajęć 
dydaktycznych. 

9. Na trzy tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem RP nauczyciele informują: 

1) ucznia o przewidywanych ocenach, a wychowawca o przewidywanej ocenie 
z zachowania poprzez przekaz ustny podczas lekcji oraz zapis w dzienniku 
elektronicznym (ostatnia rubryka); 

2) rodziców podczas ostatniego zebrania poprzez przekazanie wykazu ocen 
przewidywanych, co rodzic potwierdza podpisem. W razie nieobecności rodzica wykaz 
należy wysłać mailem za potwierdzeniem odbioru/poprzez opcję uwagi w dzienniku 
elektronicznym/listem poleconym. 

10. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie programowo 
najwyższej; 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 
w klasach programowo niższych; 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

11. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły. 

12. Oceny klasyfikacyjne śródroczne/roczne, począwszy od klasy pierwszej gimnazjum ustala 
się w stopniach 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 

13. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa 
w ust. 12.  pkt 1-5. 

14. Ocena śródroczna i roczna jest wystawiana według średniej ważonej: 

 

OCENA 
 

ŚREDNIA WAŻONA 
 

6 
 

5,65 – 6,00 

5 4,75 – 5,64 
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4 3,75 – 4,74 
 

3 2,75 – 3,74 
 

2 1,75 – 2,74 
 

1 0 – 1,74 
 

 

§142 
Tryb dokonania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

1. Ocenianie zachowania uczniów polega na podsumowaniu przez wychowawcę klasy, 
nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia, stopnia respektowania zasad 
współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. 

2. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 
4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

3. Śródroczną i roczną ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 
nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Wychowawca uwzględnia wpisy 
z dziennika elektronicznego. Niedopełnienie tego wymogu może być podstawą odwołania 
rodzica od trybu wystawiania oceny. 

4. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania 
jest ostateczna, jednak z zachowaniem prawa zgłoszenia zastrzeżenia, co do trybu ustalenia 
tej oceny lub wniosku o podwyższenie oceny zachowania.  

5. Wychowawca zobowiązany jest ponadto:  

1) do ustalenia ocen zgodnie z przyjętymi kryteriami, 
2) do systematycznego informowania rodziców o nieodpowiednim zachowaniu uczniów. 

6. Ocenę zachowania roczną, począwszy od klasy pierwszej gimnazjum, ustala się według 
następującej skali: 

wzorowe, 
bardzo dobre, 
dobre, 
poprawne, 
nieodpowiednie, 
naganne. 

7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 
lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji 
na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 
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lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

8. Ocena zachowania śródroczna i roczna wyrażana jest w sześciostopniowej skali:  

1) ocena wyjściowa – dobre, 
2) oceny podwyższone - bardzo dobre, wzorowe, 
3) oceny obniżone - poprawne, nieodpowiednie, naganne. 

9. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania przedstawione są w poniższej tabeli: 

WZOROWE BARDZO 
DOBRE 

DOBRE POPRAWNE NIEODOWIEDNIE NAGANNE 

Uczeń spełnia 
kryteria dla oceny 
„bardzo dobre”, 
a ponad to: 

Uczeń spełnia 
kryteria dla oceny 
„dobre”, a ponad 
to: 

Uczeń spełnia 
kryteria dla 
oceny „dobre” 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów dla 
oceny zachowania 
„dobre”, a ponad 
to: 

 

 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów dla oceny 
zachowania 
„poprawne”, a ponad 
to: 

Uczeń nie spełnia 
kryteriów dla 
oceny zachowania 
„nieodpowiednie”, 
a ponad to:  

 

Czynniki podwyższające ocenę Ocena 
wyjściowa 

Czynniki obniżające ocenę 

2) WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIAZKÓW UCZNIA 
Uczeń jest 
zaangażowany w 
pomoc słabszym 
w nauce 

Uczeń wywiązuje 
się ze swoich 
obowiązków, ma 
właściwy stosunek 
do nauki. 

Uczeń 
wywiązuje się z 
podstawowych 
obowiązków. 

Uczeń czasami 
zaniedbuje 
obowiązki szkolne, 
ma kłopoty z 
systematycznością. 

Uczeń nie wykazuje 
systematyczności, 
nie jest pilny, ma 
obojętny stosunek do 
nauki. 

Uczeń lekceważy 
obowiązki szkolne, 
nie podejmuje 
prób poprawy.  

Systematycznie 
i punktualnie 
uczęszcza 
na zajęcia, nie ma 
nieusprawiedliwio
nych nieobecności 

Systematycznie 
i punktualnie 
uczęszcza 
na zajęcia, 
na bieżąco 
usprawiedliwia 
nieobecności, 
do 10 godzin nie 
usprawiedliwio-
nych.  

Stara się 
systematycznie 
i punktualnie 
uczęszczać na 
zajęcia, 
usprawiedliwia 
nieobecności 
na zajęciach 
w wyznaczonyc
h terminach, 
do 20 godzin 
nieusprawiedli-
wionych. 

Uczniowi zdarzają 
się spóźnienia 
oraz nieobecności 
na zajęciach, 
nie usprawiedliwia 
ich terminowo, 
powyżej 20 godzin 
nieusprawiedliwio-
nych.  

Niesystematycznie i 
niepunktualnie 
uczęszcza 
na zajęcia, wagaruje. 
Powyżej 50 godzin 
nieobecnych 
nieusprawiedliwio-
nych.  

Lekceważący 
stosunek 
do regularnego 
i punktualnego 
uczestnictwa 
w zajęciach, 
wagary, brak prób 
poprawy, ponad 
100 godzin 
nieobecnych 
nieusprawiedliwio- 
nych.  

Uczeń przejawia 
pozytywny wpływ 
na postępowanie 
swoich kolegów, 
nie narusza 
przyjętych norm, 
stosuje się do 
poleceń dyrektora 
i nauczycieli, 
przestrzega 
regulaminów 
szkolnych. 

Uczeń dba 
o prawidłowe 
funkcjonowanie 
zespołu 
klasowego, 
nie narusza 
przyjętych norm, 
stosuje się 
do poleceń 
dyrektora 
i nauczycieli, 
przestrzega 
regulaminów 
szkolnych. 

Nie narusza 
przyjętych norm, 
stosuje się 
do poleceń 
dyrektora 
i nauczycieli, 
przestrzega 
regulaminów 
szkolnych. 

Zdarza się 
naruszanie norm, 
łamanie 
regulaminów oraz 
niestosowanie się 
do poleceń 
nauczycieli i innych 
pracowników szkoły 

Uczeń bardzo często 
lekceważy polecenia 
nauczycieli i innych 
pracowników szkoły, 
nie stosuje się 
do regulaminów. 

Uczeń łamie 
ogólnie przyjęte 
normy i zasady 
współżycia 
społecznego, 
lekceważy 
wszelkie 
regulaminy, 
zarządzenia 
i polecenia.  

2) POSTĘPOWANIE ZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 
Uczeń 
reprezentuje 
szkołę biorąc 
udział 
w konkursach, 
olimpiadach, 
zawodach 
sportowych oraz 
różnego typu 
uroczystościach 

Uczeń rozwija swe 
zainteresowania 
i uzdolnienia 
poprzez 
uczestnictwo 
w kołach 
przedmiotowych, 
w działalności 
sportowej lub innej 
organizowanej 

Wykorzystuje 
swoje 
zainteresowania 
i uzdolnienia 
do zdobywania 
wiedzy 
i umiejętności 
w procesie 
kształcenia.  

Niechętnie 
wykorzystuje swoje 
zdolności 
w zdobywaniu 
wiedzy w toku 
kształcenia.  

Nie wykazuje 
żadnych 
zainteresowań 
i aktywności. 

Nie wykazuje 
żadnych 
zainteresowań, 
deprymuje 
uczniów 
podejmujących 
różnego rodzaju 
aktywność 
intelektualną.  
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lokalnych. 
 

na terenie szkoły. 

Uczeń aktywnie  
działa na rzecz 
szkoły, bierze 
udział w akcjach 
charytatywnych, 
włącza się 
do pomocy przy 
organizacji 
uroczystości 
szkolnych 
i pozaszkolnych, 
angażuje się 
w prace na 
rzecz 
środowiska. 

Uczeń aktywnie 
uczestniczy w życiu 
klasy i szkoły, służy 
pomocą w 
organizacji różnych 
działań 
podejmowanych 
przez szkołę.  

Uczestniczy 
w życiu klasy 
i szkoły.  

Biernie uczestniczy 
w życiu klasy 
i szkoły, 
nie wykazuje 
inicjatywy 
i aktywności 
w działaniach.  

Uczeń unika 
podejmowania 
czynności 
wykonywanych 
na rzecz klasy 
i szkoły, niechętnie 
uczestniczy 
w uroczystościach 
szkolnych i 
pozaszkolnych, 
swoim zachowaniem 
zakłóca uroczystości, 
imprezy szkolne.  

Uczeń wykazuje 
postawę 
aspołeczną 
i egoistyczną. 
Deprymuje 
uczniów 
podejmujących 
różnego rodzaju 
działania na rzecz 
klasy i szkoły. 
Istotnie zakłóca 
uroczystości 
i imprezy szkolne 
lub wyjścia 
pozaszkolne 
swoim 
zachowaniem.  

Uczeń reaguje 
na przejawy 
niszczenia 
lub dewastacji 
mienia 
szkolnego i 
innych osób.  

Uczeń reaguje na 
przejawy niszczenia 
lub dewastacji 
mienia szkolnego 
i innych osób. 

Uczeń dba 
o mienie szkoły 
i indywidualne. 

Uczeń nie narusza 
mienia innych osób 
i szkolnego, ale jest 
bierny w sytuacjach 
niszczenie mienia 
przez inne osoby. 

Uczeń nie reaguje 
na oznaki niszczenia 
mienia, zdarzają mu 
się próby 
dokonywania 
zniszczeń 
lub podżegania 
innych do tego typu 
zachowań. 

Uczeń świadomie 
niszczy mienie 
szkolne 
lub indywidualne. 

Uczeń 
przestrzega 
zasad 
bezpieczeństwa 
i dba 
o bezpieczeń-
stwo innych. 

Uczeń przestrzega 
zasad 
bezpieczeństwa 
i dba o 
bezpieczeństwo 
innych. 

Uczeń 
przestrzega 
zasad 
bezpieczeństwa. 

Zdarzają się 
sporadyczne 
przypadki 
naruszenia zasad 
bezpieczeństwa. 

Uczeń 
nie przestrzega 
zasad 
bezpieczeństwa, 
naraża innych na 
niebezpieczeństwo  

Uczeń nie 
przestrzega zasad 
bezpieczeństwa, 
naraża innych 
na niebezpieczeń-
stwo 

3) DBAŁOŚC O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ 
Ucznia cechuje 
wysoka kultura 
słowna 
przeciwstawianie 
się przejawom 
wulgarności 
i brutalności. 

Ucznia cechuje 
wysoka kultura 
słowna, nie używa 
wulgaryzmów. 

Uczeń dba 
o kulturę słowa, 
nie używa 
wulgaryzmów. 

Uczniowi zdarza się 
naruszenie norm, 
ale podejmuje 
skuteczne próby 
poprawy. 

Uczeń często jest 
wulgarny, arogancki, 
bez względu 
na sytuację 
i otoczenie. Nie dba 
o kulturę słowa, nie 
przestrzega zasad 
dyskusji. 

Uczeń często jest 
wulgarny 
i arogancki, 
bez względu na 
sytuację 
i otoczenie. 
Nie dba o kulturę 
słowa, 
nie przestrzega 
zasad dyskusji. 

4) DBAŁOŚĆ O HONOR, TRADYCJE SZKOŁY 
Poprzez swoją 
działalność 
podnosi 
wizerunek szkoły, 
wykazuje troskę 
o jej tradycje, 
zwyczaje i honor. 

Dba o dobre imię 
szkoły, podnosi jej 
wizerunek poprzez 
swoje działanie.  

Dba o dobre 
imię szkoły, 
akceptuje jej 
zwyczaje 
i tradycje. 

Uczeń nie 
przywiązuje wagi 
do tradycji 
i zwyczajów 
szkolnych, zdarza 
mu się naruszać 
dobre imię szkoły. 

Symbole szkolne 
nie stanowią dla 
ucznia żadnej 
wartości, obce są mu 
tradycje i zwyczaje 
panujące w szkole.  

Swoją postawą 
naraża szkołę 
na złą opinię 
w środowisku, 
działa na szkodę 
szkoły. 

5) DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB 
Uczeń ma 
krytyczną postawę 
wobec przejawów 
agresji, aktywizuje 
innych do takiej 
postawy, 
pomocny, 
życzliwy. 

Uczeń ma 
krytyczną postawę 
wobec przejawów 
agresji, życzliwy 
wobec kolegów, 
koleżeński, 
pomocny. 

Dba o zdrowie 
własne i innych, 
zwraca uwagę 
na sytuację 
niebezpieczne, 
koleżeński, 
pomocny, 
nie przejawia 
agresji. 

Uczeń obojętny 
wobec przejawów 
agresji, czasem 
narusza normy 
zachowania. 
Nie pomaga 
kolegom nawet na 
wyraźną prośbę 
nauczyciela. 

Zdarza się, że uczeń 
jest inicjatorem 
lub uczestnikiem 
zachowań 
agresywnych, 
narusza normy 
zachowania w szkole 
i poza nią. 

Często stosuje 
agresję słowną 
i fizyczną wobec 
innych, przejawia 
negatywne 
zachowanie 
lub jest ich 
prowodyrem. 
Do takich 
zachowań należą: 
kradzieże, 
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brutalność, 
zastraszanie, 
-fałszowanie 
podpisów 
i dokumentów, 
wyłudzanie 
pieniędzy i innych 
dóbr materialnych, 
-znęcanie się 
psychiczne lub 
fizyczne nad 
innymi, 
-używanie 
środków 
odurzających, 
namawianie do 
używek, 

- -rozprowadzanie 
używek 
(narkotyki, 
papierosy, 
dopalacze, 
alkohol). 

Uczeń jest wolny 
od nałogów, 
czynnie 
uczestniczy 
w działaniach 
na rzecz 
promowania 
zdrowego stylu 
życia. 

Uczeń wolny 
od nałogów, potrafi 
zająć negatywne 
stanowisko wobec 
nich.  

Nie ulega 
nałogom. 

Ulega nałogom, 
zdarza się, że łamie 
zasady 
obowiązujące 
na terenie szkoły 
dotyczące np. 
palenia 
papierosów, 
używania tabaki.  

Ulega nałogom, 
często łamie zasady, 
pali papierosy.  

- Uczeń inspiruje 
innych 
do ulegania 
nałogom, nie 
stosuje się do 
zakazów 
obowiązujących 
na terenie szkoły. 

6) GODNE I KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ 
Uczeń wyróżnia 
się wysoką kulturą 
osobistą w szkole 
i poza nią, dba 
o własną godność 
i nie pozwala 
naruszać 
godności innych. 
Jest uczciwy 
wobec innych 
(nauczycieli, 
pracowników 
szkoły, kolegów). 

Uczeń wyróżnia 
się wysoką kulturą 
osobistą, dba 
o własną godność 
i innych. 
Jest koleżeński 
i życzliwy wobec 
innych. 

Uczeń 
w kulturalny 
sposób odnosi 
się do innych 
osób, dba 
o godność 
własną i innych.  

Zdarza się 
naruszanie 
sformułowanych 
norm lecz praca 
nad sobą 
oraz oddziaływania 
wychowawcze 
nauczycieli 
przynoszą 
pozytywne zmiany.  

Uczeń pomimo 
różnych zabiegów 
ze strony innych 
osób zachowuje się 
w sposób 
niekulturalny, 
jest arogancki, 
wulgarny, 
nie szanuje siebie 
i innych. 

Uczeń narusza 
wszelkie normy, 
zastosowane 
przez nauczycieli, 
rodziców, kolegów 
zabiegi 
nie odnoszą 
żadnego skutku.  

Uczeń dba o 
estetykę własnego 
wyglądu 
i otoczenia. 

Uczeń dba 
o estetykę 
własnego wyglądu 
i otoczenia. 

Uczeń dba 
o estetykę 
własnego 
wyglądu 
i otoczenia. 

Uczniowi zdarza się 
wyglądać 
nieodpowiednio 
do sytuacji (np. 
brak stroju 
galowego, 
nieestetyczny 
wygląd i fryzura). 

Uczeń nie dba o swój 
wygląd(nieodpowied
ni do sytuacji 
i miejsca strój, 
fryzura), nie dba 
o higienę osobistą, 
nie reaguje 
na upomnienia. 

Uczeń nie dba 
o swój wygląd 
(nieodpowiedni 
do sytuacji 
i miejsca strój, 
fryzura), nie dba 
o higienę osobistą, 
nie reaguje 
na upomnienia. 

Brak negatywnych 
uwag dotyczących 
zachowania 
 

Nie więcej niż 
3 uwagi 
negatywne. 

Nieliczne uwagi 
negatywne (do 
5 w semestrze) 

Uczeń otrzymał 
do 10 negatywnych 
uwag w semestrze. 

Powyżej 10 uwag 
negatywnych. 

Liczne uwagi 
negatywne 
dotyczące 
zachowania 
w czasie lekcji. 
Zachowania 
łamiące prawo: 
kradzieże, 
brutalność, 
zastraszanie 
innych, 
fałszowanie 
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podpisów 
i dokumentów, 
wyłudzanie 
pieniędzy i innych 
dóbr materialnych, 
-znęcanie się 
psychiczne 
lub fizyczne 
nad innymi 

7) OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM 
Uczeń potrafi 
przeciwstawić się 
przejawom agresji 
i wulgarności, jest 
tolerancyjny 
wobec inności, 
szanuje poglądy 
innych ludzi oraz 
i ich pracę. 

Uczeń potrafi 
przeciwstawić się 
przejawom agresji 
i wulgarności, jest 
tolerancyjny wobec 
inności, szanuje 
poglądy innych 
ludzi oraz i ich 
pracę. 

Uczeń jest 
tolerancyjny 
wobec inności, 
szanuje poglądy 
innych ludzi 
oraz ich pracę. 

Uczniowi zdarzają 
się zachowania 
agresywne wobec 
innych, ale potrafi 
być samokrytyczny 
i przeprosić. 

Uczeń swoim 
zachowaniem 
narusza godność 
innych. Brak mu 
samokrytycyzmu. 
Świadomie niszczy 
cudzą pracę. 

Uczeń często 
swoim 
zachowaniem 
narusza godność 
innych. Brak mu 
samokrytycyzmu. 
Świadomie 
niszczy cudzą 
pracę. 

8) UDZIAŁ W PROJEKCIE EDUKACYJNYM 

WZOROWE BARDZO 
DOBRE 

DOBRE POPRAWNE NIEODOWIEDNIE NAGANNE 

Uczeń wykazał się 
dużą 
samodzielnością 
i innowacyjnością 
we wszystkich 
etapach realizacji 
projektu 
gimnazjalnego, 
wspomagał 
członków zespołu 
w realizacji 
poszczególnych 
zadań, wykazał 
się umiejętnością 
dokonania 
krytycznej 
samooceny 
i wyciągania 
wniosków. 

Uczeń aktywnie 
uczestniczył 
w realizacji 
projektu 
edukacyjnego, 
współpracował 
z pozostałymi 
członkami zespołu 
w realizacji zadań, 
wykazał się 
życzliwą postawą 
wobec innych. 

Uczeń 
współpracował 
w zespole 
realizującym 
projekt 
gimnazjalny 
wypełniając 
stawiane przed 
sobą i zespołem 
zadania. 

Uczeń 
współpracował 
w zespole 
realizującym projekt 
gimnazjalny 
wypełniając 
stawiane przed 
sobą i zespołem 
zadania, przy czym 
jego działania były 
podejmowane 
na prośbę lidera 
zespołu 
lub po interwencji 
opiekuna projektu. 

Mimo złożenia 
deklaracji 
o przystąpieniu 
do zespołu 
realizującego projekt 
nie wywiązał się w 
terminie ze swoich 
obowiązków, 
co opóźniło realizację 
projektu lub zmusiło 
pozostałych 
członków zespołu 
do realizacji jego 
zadań. 

Nie uczestniczył 
lub odmówił 
udziału w realizacji 
projektu. 

 

10. Ocenę wzorową oraz bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który nie spełnia maksymalnie 
trzech kryteriów z wyżej wymienionych dla poszczególnych ocen, jednak spełnia wszystkie 
kryteria przewidziane dla oceny o jeden stopień niższej. 

11. Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który spełnia wszystkie kryteria przewidziane w tabeli, 
dla tej oceny. 

12. Ocenę poprawną, nieodpowiednią i naganną może otrzymać uczeń, który nie spełnia 
kryteriów przewidzianych dla oceny „dobre” oraz przejawia min. trzy zachowania 
nieodpowiednie opisane w/w tabeli.  

13. Przy wystawieniu oceny z zachowania bierze się pod uwagę otrzymaną przez ucznia 
naganę wychowawcy klasy lub/i naganę dyrektora szkoły. 
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§143 
Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych 

1. Uczeń lub jego rodzice maja prawo wnioskować na piśmie do nauczyciela danego 
przedmiotu o podwyższenie oceny z danych zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym 
niż trzy dni robocze od otrzymania informacji o przewidywanych rocznych ocenach 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.  

2. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do nauczyciela danego przedmiotu. Wnioski bez 
uzasadnienia nie będą rozpatrywane. We wniosku określa się ocenę, o jaką ubiega się 
uczeń.  

3. Z wnioskiem o podwyższenie oceny może wystąpić uczeń, jeżeli spełnia następujące 
warunki: 

1) brał udział w co najmniej 75% zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu; 
2) przystąpił do wszystkich zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy i umiejętności; 
3) ze wszystkich prac klasowych i sprawdzianów otrzymał oceny pozytywne; 
4) uzyskał w ciągu roku z prac pisemnych: prac klasowych, sprawdzianów, testów, 

co najmniej 50% ocen wyższych od oceny przewidywanej. 

4. Nauczyciel uzgadnia z uczniem termin egzaminu sprawdzającego, do którego musi 
przystąpić uczeń przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

5. W przypadku nieprzystąpienia ucznia do egzaminu sprawdzającego w wyznaczonym 
terminie z przyczyn nieusprawiedliwionych, traci on prawo do ubiegania się o podwyższenie 
oceny. 

6. Egzamin sprawdzający może mieć formę: pisemną, ustną, zadań praktycznych (w przypadku 
muzyki, plastyki, zajęć technicznych, zajęć informatycznych, zajęć wychowania fizycznego). 

7. Stopień trudności zadań musi odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na ocenę, o którą 
ubiega się uczeń. 

8. Egzamin sprawdzający przeprowadza nauczyciel przedmiotu. 

9. Na podstawie ocenionego egzaminu sprawdzającego nauczyciel podwyższa ocenę, 
jeśli uczeń uzyskał minimum 80% punktów możliwych do uzyskania lub pozostawia 
wcześniej ustaloną ocenę, jeśli warunki jej podwyższenia nie zostały spełnione. 

10. Z przebiegu egzaminu sprawdzającego nauczyciel sporządza protokół, w którym podaje: 
termin egzaminu, nazwę zajęć edukacyjnych, ocenę, o którą ubiegał się uczeń, ustaloną 
ocenę wraz z uzasadnieniem. Do protokołu załącza się oceniona prace ucznia. Protokół 
z egzaminu sprawdzającego zostaje dołączony do arkusza ocen danego ucznia. 

§144 

Tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnioskować na piśmie do wychowawcy danego oddziału 
o podwyższenie oceny zachowania w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od otrzymania 
informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.  

2. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do wychowawcy danego oddziału. Do wniosku 
uczeń dołącza samoocenę w oparciu o kryteria ocen zachowania podane w statucie. Wnioski 
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bez samooceny ucznia nie będą rozpatrywane. We wniosku określa się ocenę zachowania, 
o jaką ubiega się uczeń.  

3. Po złożeniu wniosku wychowawca uzgadnia z uczniem termin rozmowy wyjaśniającej.  

4. Rozmowa musi odbyć się przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.  

5. Na rozmowę wyjaśniającą wychowawca może zaprosić w charakterze obserwatorów: 
przedstawiciela samorządu klasowego, przedstawiciela Rady Pedagogicznej, pedagoga, 
rodzica danego ucznia. 

6. Uczeń, który w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia nie przystąpi do rozmowy 
wyjaśniającej, traci prawo do dalszego ubiegania się o jej podwyższenie. 

7. Przy ustaleniu ostatecznej oceny zachowania wychowawca ma obowiązek wziąć pod uwagę 
opinie osób w czasie rozmowy oraz samoocenę ucznia. 

8. Po rozmowie wyjaśniającej wychowawca sporządza protokół, który zawiera: termin 
przeprowadzenia rozmowy, ustaloną ocenę ostateczną, uzasadnienie decyzji, podpisy osób 
biorących udział w rozmowie. Protokół zostaje dołączony do arkusza ocen ucznia. 

§145 
Tryb odwołania się od rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz zachowania 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, 
że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 
zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 
tej oceny.  

2. Zastrzeżenia muszą być zgłoszone na piśmie i zawierać uzasadnienie naruszenia trybu 
ustalenia oceny w terminie od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej (data uchwały 
klasyfikacyjnej) do 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych. 

3. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenie, a w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały 
ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor 
szkoły powołuje komisję, która: 

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

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

4. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 
Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

5. W skład komisji przeprowadzającej sprawdzian z zajęć edukacyjnych wchodzą: 

1) dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący komisji; 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

6. W skład komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wchodzą: 
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1) dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący komisji; 
2) wychowawca danego oddziału; 
3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 
4) pedagog; 
5) psycholog; 
6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 
7) przedstawiciel rady rodziców. 

7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena 
ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny 
klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. Roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania ustalana jest w drodze głosowania zwykłą większością 
głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. 

8. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład 
komisji. 

§146 
Zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych 

1. Począwszy od klasy pierwszej gimnazjum, uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał 
ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może 
zdawać egzamin poprawkowy. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu 
z plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych, oraz wychowania 
fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 
komisji wchodzą: 

1) dyrektor lub wicedyrektor - jako przewodniczący komisji; 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji 
na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: nazwę 
zajęć, skład komisji, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, pytania egzaminacyjne, wynik 
egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace 
ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia lub wykonaniu przez niego 
zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

8. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, 
z zastrzeżeniem §145. 

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę 
z zastrzeżeniem ust. 10. 
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10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, Rada Pedagogiczna 
może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał 
egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są 
realizowane w klasie programowo wyższej. 

§147 
Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych 

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

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej. 

4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem 
(nauczycielami) przedmiotu (przedmiotów) oraz uzgadnia z uczniem i jego rodzicami 
(prawnymi opiekunami). Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu 
poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 
komisji wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji, 
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

6. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, 
z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia. 

7. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 
rodzice ucznia. 

8. Zadania egzaminacyjne ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. Stopień 
trudności powinien być zróżnicowany i odpowiadać wymaganiom edukacyjnym 
na poszczególne oceny. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej 
i ustnej, egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, zajęć 
komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

9. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych; 
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 
3) imię i nazwisko ucznia; 
4) zadania egzaminacyjne; 
5) ustalona ocenę klasyfikacyjną; 
6) podpisy członków komisji. 

10. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o odpowiedziach ucznia 
lub o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowa załącznik do arkusza 
ocen ucznia. 
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§148 
Zasady promocji uczniów 

1. Począwszy od I klasy gimnazjum uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, 
jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny 
klasyfikacyjne. 

2. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę. 

3. Począwszy od I klasy gimnazjum uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo 
dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej 
z wyróżnieniem. 

4. Uczeń, kończy gimnazjum, jeżeli: 

1) otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny, 
2) przystąpił do egzaminu. 

5. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust.4 powtarza ostatnią klasę 
i przystępuje na nowo do egzaminu. 

 
 
 

DZIAŁ VIII 
Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole 

§149 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi 
przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren 
szkoły sprawują: pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący nauczyciele. 

2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych 
oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, 
podczas przerw międzylekcyjnych. 

3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie 
organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie 
wycieczek: 

1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych 
za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany 
jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym 
wypadku, mającym miejsce podczas zajęć;  

2) podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie 
z harmonogramem dyżurów; 

3) przy wejściu do szkoły dyżur pełnią wyznaczeni uczniowie w celu rejestracji osób 
przychodzących z zewnątrz;  

4) podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie 
i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek 
szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami. 
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4. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie: informatyki, 
fizyki, chemii, opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, 
opracowuje regulamin pracowni (stanowiska pracy)   i na początku roku zapoznaje z nim 
uczniów. 

5. Budynek szkoły jest monitorowany całodobowo (na zewnątrz). 

6. Szkoła na stałe współpracuje z policją. 

7. Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do szkoły. 

8. Ucznia może zwolnić z danej lekcji wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć 
edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia 
oraz dzień. 

9. W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić uczniów 
z ostatnich. 

10. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe 
pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny 
pracownik szkoły. 

11. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, pracownik szkoły, który powziął wiadomość 
o wypadku osoby pozostającej pod opieką szkoły, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu 
opiekę, a w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną (pielęgniarkę szkolną 
lub pogotowie ratunkowe w razie potrzeby), a w miarę możliwości udzielając 
poszkodowanemu pierwszej pomocy. 

12. Dyrektor Szkoły o każdym wypadku powiadamia niezwłocznie: rodziców poszkodowanego, 
pracownika służby bhp, organ prowadzący szkołę.  

13. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator 
oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny. 

§150 
Procedury postępowania w przypadku zagrożenia 

1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu 
lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź 
przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć 
następujące kroki: 

1) przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy; 
2) wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły; 
3) wychowawca wzywa do szkoły rodziców ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. 

Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. W przypadku 
potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego 
postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. 
W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka 
do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym; 

4) jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal 
z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, 
dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję 
(specjalistę ds. nieletnich); 



120 

 

5) w przypadku, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 
wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, 
psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor 
szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży 
w kompetencji tych instytucji; 

6) w przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, 
przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, 
zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły 
jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym 
prokuratora lub policję. 

2. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący 
pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki: 

1) powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy; 
2) odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia 

go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie; 
3) wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie 

udzielenia pomocy medycznej; 
4) zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców, których zobowiązuje 

do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice odmówią odebrania 
dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, 
albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, 
po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły; 

5) dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego 
pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź 
swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych 
osób. 
W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia 
ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - 
na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie 
umieszczenia zawiadamia się rodziców oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 
18 lat; 

6) jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje 
się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma 
obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego;  

7) spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi 
wykroczenie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. 
Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.  

3. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą 
wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki: 

1) nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem 
do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu 
policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, 
do kogo znaleziona substancja należy; 

2) powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły wzywa policję; 
3) po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

4. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 
przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 
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1) nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo 
żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej 
oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie 
co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie 
wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność 
zastrzeżona wyłącznie dla policji; 

2) o swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów 
ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa; 

3) w przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi 
substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która 
przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną 
substancję i zabiera ją do ekspertyzy; 

4) jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim 
zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. 
Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe 
zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń 
wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

§151 
Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwo uczniów. 

1. Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo 
i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych 
przez nią. 

2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć 
obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez: 

1) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach 
dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji; 

2) systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania 
w świetlicy i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy; 

3) uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im, 
4) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia 

(dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły); 
5) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące 

zagrożenie bezpieczeństwa uczniów; 
6) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły; 
7) niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, 

noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia 
uczniów 

3. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je przerywa 
i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły. 

4. Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania 
fizycznego oraz pracownię chemiczną, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki 
niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy. 

5. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają 
przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

6. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu 
ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej 
oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy. 
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DZIAŁ IX 
Postanowienia końcowe 

§152 

Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§153 

Regulaminy określające działalność organów Zespołu, jak też wynikające z celów i zadań, nie 
mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do 
ustawy o systemie oświaty. 

§154 

Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 155 

Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 
przepisy. 

§156 

1. Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy: 

1) dyrektora szkoły jako przewodniczącego rady pedagogicznej; 
2)  organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 
3)  rady rodziców; 
4)  organu prowadzącego szkołę; 
5)  oraz co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

2. Rada pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do statutu szkoły. 
 

§157 

Dyrektor szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nie ujętych w statucie. 


