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Rozdział 1 

§ 1 

Nazwa i typ szkoły 

1. Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Łukasza Górnickiego z siedzibą w Oświęcimiu                       

przy  ul. Karola Olszewskiego 2a  zwane dalej „szkołą”, jest szkołą publiczną. 

2. Miejskie Gimnazjum nr 2 działa na mocy Uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr VIII/53/99                

z dnia 3 marca 1999 r.  

3. Gimnazjum nosi nazwę: 

Miejskie Gimnazjum nr 2  

im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu 

4. Organem prowadzącym Gimnazjum jest Gmina Miasto Oświęcim, a organem 

sprawującym nadzór pedagogiczny Małopolskie  Kuratorium Oświaty w Krakowie.  

Rozdział 2 

§ 2 

Cele i zadania szkoły 

Cele i zadania szkoły z uwzględnieniem programu wychowawczego i programu 

profilaktyki 

1. Gimnazjum jest instytucją autonomiczną społeczności uczniów,  rodziców i nauczycieli. 

2. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie i przepisach wydanych                               

na jej podstawie, a w szczególności zapewnia pełny rozwój ucznia jako osoby. 

Wprowadzając uczniów w życie społeczne,  zadaniem Gimnazjum jest: 

1) umożliwianie uczniom przyswajania określonego zasobu wiadomości na temat 

faktów, zasad, teorii i praktyki, co  predestynuje  absolwentów do dokonania 

świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia; 

2) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów (zajęcia 

pozalekcyjne, koła zainteresowań, zajęcia sportowe i artystyczne); 

3) wprowadzanie  młodzieży  w świat kultury i sztuki; 

4) rozwijanie umiejętności społecznych uczniów przez zdobycie pozytywnych 

doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej oraz 

kształtowanie u młodzieży postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 

funkcjonowanie we współczesnym świecie; 

5) umożliwianie uczniom realizacji obowiązku szkolnego; 
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6) umożliwianie  młodzieży podtrzymania poczucia tożsamości narodowej,  regionalnej, 

językowej i religijnej poprzez obchody świąt państwowych i regionalnych (Dzień 

Niepodległości, Święto Pracy, Święto Konstytucji 3 Maja, Dni Miasta Oświęcim itd.), 

organizację wycieczek, wyjazdów na spektakle kulturalne oraz zapewnienie 

uczestnictwa  w nauce religii lub etyki; 

7) zapewnienie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej; 

8) zapewnienie  i organizację opieki nad uczniami chorymi i niepełnosprawnymi                       

w ramach nauczania indywidualnego; 

9) zapewnienie optymalnych warunków  rozwoju uczniów zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa, promocji i ochrony zdrowia; 

10) kształtowanie  środowiska wychowawczego  sprzyjającego realizowaniu celów                    

i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów; 

11) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym: wyszukiwanie, 

porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł z zastosowaniem 

technologii informacyjno-komunikacyjnych przy wykorzystaniu zasobów 

multimedialnych szkoły. 

3. Uczniowie stanowią najważniejszą część społeczności szkolnej. 

4. Nauczyciel jest osobą decydującą o nauczaniu, a jego praca traktowana jest jako proces 

twórczy. 

5. W zakresie pracy wychowawczej Gimnazjum wspiera obowiązki rodziców, zmierzając 

do tego, aby uczniowie: 

1) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowościowego; 

2) rozwijali dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra                

i piękna w świecie; 

3) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów 

szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie; 

4) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze 

indywidualnym i społecznym; 

5) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich 

celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie; 

6) uczyli się szacunku dla dobra własnego jako podstawy życia społecznego                                  

oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności  oraz w państwie                   

w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych; 
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7) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych dokonywania wyborów                          

i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się; 

8) kształtowali w sobie postawę dialogu, tolerancji, umiejętności słuchania innych                         

i rozumienia   ich poglądów. 

6. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej,  regionalnej oraz 

językowej poprzez naukę języka ojczystego, historii i kultury Polski oraz treści 

programowych innowacji humanistycznej. 

7. Gimnazjum umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości religijnej poprzez 

organizowanie nauki religii w szkole. 

8. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej współpracując                          

z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi 

poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom. Warunki i sposób 

wykonywania powyższego zadania określa w drodze rozporządzenia Minister Edukacji 

Narodowej. 

9. Celem pomocy psychologicznej i pedagogicznej udzielanej uczniom jest wspomaganie 

rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się, w szczególności przez korygowanie 

odchyleń od normy, wyrównywanie i korygowanie braków w opanowaniu programu 

nauczania oraz eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń 

zachowania. 

10. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy                    

z uczniem oraz w formie: 

1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rewalidacyjno-kompensacyjnych oraz 

innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

2) świetlicy pedagogicznej; 

3) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej; 

5) warsztatów; 

6) porad i konsultacji.  

11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, 

wynikających w szczególności: 
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1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) ze szczególnych uzdolnień; 

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

6) z zaburzeń komunikacji językowej; 

7) z choroby przewlekłej; 

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

9) z niepowodzeń edukacyjnych; 

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem  

za granicą. 

12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) Dyrektora szkoły; 

4) wychowawcy i zespołu wychowawczego danego oddziału; 

5) pielęgniarki szkolnej; 

6) poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

7) nauczyciela; 

8) pracownika socjalnego; 

9) asystenta rodziny; 

10) kuratora sądowego. 

13. Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi  

do Gimnazjum, stosując się do zaleceń wydanych przez PPP. 

14. Szkoła pracuje z uczniem zdolnym i rozwija jego zainteresowania, poprzez: 

1) organizację zajęć pozalekcyjnych, kółek zainteresowań; 

2) realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz indywidualnego toku 

nauczania; 

3) udział w konkursach przedmiotowych różnego typu i rodzaju; 

4) indywidualne konsultacje ucznia z nauczycielem. 
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15. Zajęcia pozalekcyjne organizowane są w wymiarze ustalonym przez Dyrektora szkoły  

w zależności od posiadanych przez  Gimnazjum środków. Rodzaj zajęć pozalekcyjnych 

dostosowany jest do zainteresowań uczniów. 

16. Do zadań szkoły w zakresie opieki należy również organizacja żywienia lub dożywiania 

uczniów. 

§ 3 

 Sposób wykonywania zadań: 

1. Praca dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę 

programową kształcenia ogólnego, zgodnie z dopuszczonymi programami nauczania                     

dla poszczególnych  przedmiotów. 

2. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej 

"programem nauczania ogólnego", dopuszcza do użytku Dyrektor szkoły po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej na wniosek nauczyciela lub nauczycieli. 

3. Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie 

lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować 

program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez 

innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami.  

4. Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania ogólnego musi być dostosowany               

do potrzeb edukacyjnych uczniów, dla których jest przeznaczony i uwzględniać warunki 

dydaktyczne i lokalowe szkoły, a także zainteresowania i możliwości uczniów.  

5. Nauczyciel lub zespół nauczycieli, wybierając lub opracowując autorski lub innowacyjny 

program, zobowiązani są uwzględniać poniższe zasady: 

1) opracowanie programu na cały etap edukacyjny;  

2) zachowanie zgodności programu nauczania z treściami nauczania zawartymi                              

w podstawie programowej; 

3) uwzględnienie w całości podstaw programowych edukacji kształcenia ogólnego; 

4) zachowanie poprawności pod względem merytorycznym i dydaktycznym. 

6. Program nauczania ogólnego obejmuje jeden etap edukacyjny. 

7. Program nauczania zawiera : 

1) szczegółowe cele kształcenia i wychowania; 

2) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego; 
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3) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości 

indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz 

warunków,  w jakich program będzie realizowany; 

4) opis założonych osiągnięć ucznia; 

5) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia. 

8. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba, wykonująca zadania z zakresu 

nadzoru pedagogicznego, dokonuje analizy formalnej programu nauczania 

zaproponowanego przez nauczyciela/nauczycieli programu. W przypadku wątpliwości, 

czy przedstawiony program spełnia wszystkie warunki opisane w odpowiednim 

rozporządzeniu, Dyrektor może zasięgnąć opinii o programie innego nauczyciela 

mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje 

wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony, 

doradcy metodycznego lub zespołu przedmiotowego funkcjonującego w szkole. 

9. Dopuszczone programy nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku pracy. Ewaluacji 

na jego podstawie dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący                            

go w procesie dydaktycznym. Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach zespołów 

przedmiotowych. 

10. Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia                   

z orzeczeniem o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno-kompensacyjnych                     

dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także plany pracy kółek 

zainteresowań  i innych zajęć pozalekcyjnych zatwierdza Dyrektor szkoły. 

11. Szkoła stwarza warunki dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom poprzez: dyżury 

nauczycielskie, ochronę obiektu szkoły, pełną opiekę podczas zajęć, w tym wycieczek                 

i wyjść szkolnych oraz wyjazdów zagranicznych. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych 

uczeń może przebywać na terenie szkoły jedynie pod opieką uprawnionej osoby. 

12. Gimnazjum realizuje zadania i cele z uwzględnieniem warunków rozwoju ucznia, zasad 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

1) w Gimnazjum zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone są                                        

w klasopracowniach, pracowniach oraz salach gimnastycznych. Nauczyciele, 

realizując swoje zadania dydaktyczno-wychowawcze, zobowiązani są do zapewnienia 

pełnego bezpieczeństwa uczniom,  w szczególności: 

a) zapoznają uczniów z regulaminem gabinetów, 

b) nadzorują uczniów reagując na każde niewłaściwe zachowanie, 
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c) wykonują szczególne obowiązki w zakresie bhp; 

2) dla realizacji celów statutowych szkoła posiada następującą bazę:  

a) sale dydaktyczne,  

b) pracownie komputerowe, 

c) sale gimnastyczne wraz z zapleczem,  

d) boisko sportowe,  

e) gabinet pielęgniarki,  

f) pomieszczenie biblioteczne, 

g) stołówkę oraz sklepik, 

h) sekretariat, 

i) gabinet dla Dyrektora i wicedyrektorów,  

j) pokój nauczycielski, 

k) gabinety administracji szkolnej, 

l) gabinety pedagoga i psychologa. 

13. Szkoła zapewnia opiekę, bezpieczne i korzystne dla zdrowia ucznia warunki edukacji, 

poszanowania praw dziecka i ucznia, warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego 

poprzez: 

1) realizację programów wychowawczo – profilaktycznych;  

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 wychowania fizycznego,                       

oraz na innych przedmiotach wymagających podziału na grupy; 

4) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny; 

5) umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia; 

6) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 

7) współpracę z poradnią psychologiczno - pedagogiczną, placówkami systemu opieki, 

policją, instytucjami i stowarzyszeniami społecznymi; 

8) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej; 

9) popularyzowanie wśród nauczycieli, rodziców i uczniów wiedzy z zakresu praw, 

rozwoju i potrzeb psychicznych człowieka; 

10) eliminowanie z procesu dydaktycznego nadmiernych sytuacji stresowych; 
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11) różnicowanie wymagań dydaktycznych i wychowawczych w zależności od cech 

psychicznych i możliwości ucznia. 

14. W Gimnazjum w celu zapewnienia realizacji powyższych zadań opracowane są: Program 

Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki przyjmowane uchwałą Rady 

Pedagogicznej  oraz opiniowane przez Radę Rodziców. 

§ 4 

      Zadania  zespołów nauczycielskich 

1. Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele grupy 

przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas, tworzą  zespoły przedmiotowe lub inne 

zespoły problemowo-zadaniowe: 

1) pracą zespołu kieruje powołany przez Dyrektora Przewodniczący Zespołu; 

2) do zadań zespołów przedmiotowych m. in. należy:  

a) wybór programów nauczania i współdziałania w ich realizacji, 

b) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, 

stymulowanie rozwoju uczniów, 

c) opiniowanie przygotowanych w szkole programów nauczania, monitorowanie                  

i diagnozowanie wyników pracy uczniowskiej,  

d) proponowanie tematyki szkoleń wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego; 

3) w Gimnazjum działają zespoły przedmiotowe: 

a) humanistyczny,  

b) matematyczny, 

c) przyrodniczy, 

d) języków obcych, 

e) artystyczny, 

f) wychowania fizycznego; 

4) do zadań przewodniczącego zespołu należy: 

a) zwoływanie i prowadzenie spotkań,  

b) protokołowanie spotkań, 

c) opracowywanie planów i sprawozdań z działalności semestralnej zespołu, 

d) diagnozowanie i monitorowanie efektów pracy dydaktycznej nauczycieli 

odpowiednich przedmiotów; 

5) nauczyciele poszczególnych oddziałów tworzą Zespół Wychowawczy. Pracą Zespołu 

Wychowawczego kieruje powołany przez Dyrektora Przewodniczący Zespołu.  

Celem Zespołu Wychowawczego jest koordynowanie pracą wychowawczą 
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nauczycieli i proponowanie działań wychowawczych.  Do zadań Zespołu 

Wychowawczego należy: 

a) analiza sytuacji wychowawczej szkoły, poszczególnych oddziałów, 

b) wypracowanie procedur rozwiązywania problemów, 

c) szukanie skutecznych sposobów zapobiegania uzależnieniom i innym 

negatywnym zrachowaniom uczniów, 

d) tworzenie programów przeciwdziałania przemocy i agresji uczniów.  

 

Rozdział 3 

  § 5 

Organy szkoły 

1. Organami Gimnazjum są: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Uczniowska 

Rada Szkoły. 

§ 6 

Kompetencje Dyrektora 

1. Gimnazjum kieruje Dyrektor. 

2. Stanowisko Dyrektora Gimnazjum powierza i odwołuje z niego organ prowadzący 

Gimnazjum zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

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

4. Dyrektor szkoły w szczególności: 

1) kieruje bieżącą działalnością Gimnazjum i reprezentuje szkołę na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi w szkole; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących; 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za 

ich prawidłowe wykorzystanie, organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą 

obsługę Gimnazjum; 

6) współdziała ze szkołami wyższymi lub zakładami kształcenia nauczycieli                       

w organizacji praktyk pedagogicznych; 

7) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów, o których mowa w § 9 

ust. 1 ustawy o systemie oświaty przeprowadzanych w szkole; 

8) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 
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rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej                           

i opiekuńczej szkoły; 

9) dopuszcza do użytku szkolny zestaw programów nauczania; 

10) podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca szkolny zestaw podręczników, 

które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego; 

11) umożliwia obrót w szkole używanymi podręcznikami; 

12) ustala każdego roku do 30 dni od rozpoczęcia zajęć dni wolne od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

5. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za: 

1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły; 

2) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach                          

ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę; 

3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów                                  

i wychowanków; 

4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu 

zawodowym; 

5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych  

do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych; 

6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych 

przez szkołę. 

6. W Gimnazjum skreśla się ucznia, który ukończył 18 lat i nie rokuje nadziei na 

ukończenie  gimnazjum z listy uczniów. 

7. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla pracujących w szkole nauczycieli                                 

i pracowników nie będących nauczycielami, a więc zatrudnia i zwalnia nauczycieli                                                

i innych pracowników szkoły, przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe, 

występuje z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień. 

8. Dyrektor Gimnazjum w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, 

Radą Rodziców i Uczniowską Radą Szkoły. 

9. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej (nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym) 

ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje                                 

o działalności Gimnazjum. 

10. W wykonaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Rodziców,  Radą 

Pedagogiczną  i Uczniowską Radą Szkoły. 
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11. Dyrektor Gimnazjum opracowuje szczegółową organizację nauczania wychowania                     

i opieki w danym roku szkolnym w arkuszu organizacyjnym, w którym uwzględnia się 

szkolne plany nauczania określone w ramowym programie nauczania. Arkusz 

organizacyjny przedstawia  do zatwierdzenia organowi prowadzącemu do końca kwietnia 

danego roku. 

12. Dyrektor Gimnazjum określa na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego 

tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych. 

13. Dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej               

lub Rady Uczniowskiej, za zgodą odpowiednio Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej,               

po uzyskaniu opinii Rady Uczniowskiej, może wprowadzić obowiązek noszenia przez 

uczniów na terenie Gimnazjum jednolitego stroju. 

1) wniosek, o którym mowa w ust. 13, Dyrektor Gimnazjum rozpatruje w terminie  

nie dłuższym niż trzy miesiące; 

2) wzór jednolitego stroju, o którym mowa w ust. 13, ustala Dyrektor Gimnazjum  

w uzgodnieniu z Radą Rodziców i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady 

Uczniowskiej; 

3) Dyrektor Gimnazjum może w uzgodnieniu z Radą Rodziców i po zasięgnięciu opinii 

Rady Pedagogicznej określić sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie 

szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju. 

14. Dyrektor powołuje następujące zespoły: wychowawczy oraz przedmiotowe: 

humanistyczny, matematyczny, przyrodniczy, języka obcego, artystyczny; zespół  

do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, zespół ds. ewaluacji i inne zespoły problemowo-zadaniowe. 

1) Dyrektor do 30 kwietnia ustala dla uczniów formy, sposoby, okresy i wymiar godzin,  

w jakich będzie udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna poszczególnym 

uczniom od dnia 1  września; 

2) Dyrektor informuje na piśmie rodziców o ustalonych formach, sposobach, okresach  

i wymiarze godzin określonej dla ucznia pomocy psychologiczno-pedagogicznej                    

w danym roku szkolnym. 

§ 7 

Kompetencje Rady Pedagogicznej 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Gimnazjum w zakresie realizacji jej 

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 



                                                                   15                                          Dyrektor szkoły 

 

2. W skład Rady wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Gimnazjum.                        

W zebraniach Rady mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez 

przewodniczącego za zgodą lub na wniosek samej Rady, w tym przedstawiciele 

stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej – 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

3. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi 

zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej 

członków  o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej. 

4. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej zebrania są protokołowane. 

Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o ustalony regulamin. 

5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,                      

w każdym półroczu w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po 

zakończeniu śródrocznych i rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

6. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane zgodnie z jej regulaminem, jak również 

mogą być zorganizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu 

prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

7. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności  

co najmniej połowy jej członków. 

8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i programów autorskich oraz 

eksperymentów pedagogicznych w szkole; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) podejmowanie uchwał w sprawie przeniesienia ucznia do innej   klasy. 

1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych                            

i pozalekcyjnych; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień; 
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4) propozycje Dyrektora Gimnazjum w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

i zajęć  w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

5) ocenę pracy Dyrektora; 

6) kandydatury osób do powierzenia funkcji kierowniczych w szkole; 

7) przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora szkoły; 

8) decyzje Dyrektora o powierzeniu lub odwołaniu stanowiska wicedyrektora; 

9) wniosek o indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki; 

10) wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe; 

11) dodatkowe zajęcia edukacyjne z godzin do dyspozycji Dyrektora; 

12) dopuszczenie do użytku programów nauczania włączonych do szkolnego zestawu 

programów, które stanowią szkolny zestaw programów nauczania; 

13) dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

§ 8 

1. Dyrektor Gimnazjum wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust.1 ustawy                    

o systemie oświaty niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. O wstrzymaniu 

wykonania uchwały Dyrektor zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący i organ 

nadzoru pedagogicznego. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę                   

w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest 

ostateczne. 

2. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Gimnazjum albo jego zmian. 

§ 9 

1. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę                       

o odwołanie z funkcji Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej  

funkcji kierowniczej w Gimnazjum. 

2. W przypadku określonym w ust.1 organ prowadzący Gimnazjum jest zobowiązany 

przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady 

Pedagogicznej. 

§ 10 

1. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub rodziców, a także 

nauczycieli  i innych pracowników szkoły. 
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§ 11 

1. W Gimnazjum może być utworzona Rada Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami                 

( art. 50, 51 ustawy o systemie oświaty). 

2. Ponieważ w Gimnazjum nie została powołana Rada Szkoły, jej zadania wykonuje Rada 

Pedagogiczna. 

§ 12 

Kompetencje Rady Rodziców 

1. W Gimnazjum działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzi: 

1) po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez 

zebranie rodziców uczniów danego oddziału; 

2) w wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

3. Wybory przeprowadza się na pierwszym spotkaniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa                                  

w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli 

Rad Oddziałowych do Rady Rodziców Gimnazjum. 

5. Rady Rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy. 

6. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Gimnazjum. 

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

prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami                         

i opiniami  we wszystkich sprawach Gimnazjum. 

8. Do kompetencji Rady Rodziców z zastrzeżeniem ust.3 należy uchwalanie                                  

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

1) Programu Wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania                    

o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez 

nauczycieli; 

2) 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; 

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania Gimnazjum, o którym mowa w art.34 ust.2 ustawy o systemie oświaty; 

4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły; 
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5) opiniowane dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych ustalonych przez 

Dyrektora. 

9. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust.2 pkt.1, 

program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu 

uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

10. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki Rada Rodziców może 

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady 

wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców. 

§ 13 

Kompetencje Uczniowskiej Rady Szkoły 

1. W Gimnazjum działa Rada Uczniów Gimnazjum zwana dalej Uczniowską Radą Szkoły 

lub Radą Uczniów, którą tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Zasady wybierania i działania  Uczniowskiej Rady Szkoły określa regulamin uchwalony 

przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy URS są 

jedynymi reprezentantami ogółu uczniów w stosunkach z organami Gimnazjum. 

3. Regulamin Uczniowskiej Rady Szkoły nie może być sprzeczny ze Statutem Gimnazjum. 

4. Uczniowska Rada Szkoły może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów i takich jak prawo: 

1) do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami, Szkolnym Zestawem Programów Nauczania, Programem 

Wychowawczym, Programem Profilaktyki, Statutem Gimnazjum; 

2) do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

3) do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie i zaspokajanie 

własnych  zainteresowań; 

4) redagowania i wydawania gazety szkolnej lub strony internetowej URS-u; 

5) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu   

z Dyrektorem; 

6) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Uczniowskiej Rady Szkoły; 

7) opiniowania pracy nauczyciela, na wniosek Dyrektora; 

8) opiniowania dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych; 



                                                                   19                                          Dyrektor szkoły 

 

9) dysponowania, w porozumieniu z opiekunem, Radą Rodziców i Dyrektorem 

środkami przeznaczonymi do dyspozycji Rady Uczniowskiej. 

5. Zarząd Uczniowskiej Rady Szkoły może występować do Rady Rodziców, Rady 

Pedagogicznej i Dyrektora we wszystkich sprawach uczniowskich.  

6. Przedstawiciele Uczniowskiej Rady Szkoły mogą brać udział jako obserwatorzy z głosem 

doradczym w zebraniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców na zaproszenie 

odpowiednio Dyrektora Gimnazjum lub Przewodniczącego Rady Rodziców. 

§ 14 

Zasady współdziałania organów Gimnazjum 

1. Wszystkie organy Gimnazjum współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, 

wychowania  i rozwiązywania wszystkich istotnych problemów. 

2. Koordynatorem współdziałania organów Gimnazjum jest Dyrektor placówki, który: 

1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji 

w granicach swoich kompetencji; 

2) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Gimnazjum 

o planowanych i podejmowanych działaniach i decyzjach; 

3) organizuje spotkania przedstawicieli organów Gimnazjum; 

4) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz  szkoły. 

3. Dyrektor szkoły współpracuje bezpośrednio z przewodniczącymi organów Gimnazjum, 

którzy działają niezależnie w ich imieniu oraz reprezentują je na zewnątrz. 

4. Wszelkie uwagi, wnioski i opinie formułowane przez organy Gimnazjum w ramach  ich 

kompetencji, a kierowane pod adresem Dyrektora i innych organów Gimnazjum, organu 

prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz innych instytucji, 

wymagają formy pisemnej. 

5. Przedstawiciele organów Gimnazjum mogą być zapraszani do wzięcia udziału 

w posiedzeniach innych organów, jeśli ich regulaminy dopuszczają taką możliwość. 

§ 15 

Sposób rozwiązywania konfliktów między organami Gimnazjum 

1. Zaistniałe spory i konflikty między wymienionymi organami, rozstrzyga się w pierwszej 

kolejności wewnątrz szkoły poprzez dialog przedstawicieli stron konfliktu, zawsze                    

z udziałem Dyrektora szkoły. Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor.  

2. Stronom przysługuje prawo odwołania się od decyzji Dyrektora do organu prowadzącego 

szkołę lub sprawującego nadzór pedagogiczny w zależności od rozstrzyganego 

zagadnienia. 
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3. Dyrektor szkoły jest główną instytucją odpowiedzialną za wymianę informacji między 

organami szkoły. 

4. Sytuacje konfliktowe między uczniami w oddziale, uczniami różnych oddziałów oraz 

między  uczniem a nauczycielem rozstrzygają wychowawcy oddziałów z możliwością 

odwołania  się  stron do Dyrektora Gimnazjum. 

5. Sytuacje konfliktowe między nauczycielami lub pracownikami Gimnazjum, a także    

sytuacje konfliktowe między nauczycielami, a rodzicami uczniów, rozstrzyga Dyrektor 

Gimnazjum  z   możliwością  odwołania  się  stron  do  organu  prowadzącego lub  

sprawującego nadzór pedagogiczny.  

6. Sytuacje konfliktowe między: 

1) uczniami lub rodzicami a Dyrektorem szkoły; 

2) nauczycielami i pracownikami a Dyrektorem szkoły rozwiązuje organ prowadzący 

Gimnazjum z możliwością odwołania się stron do sądu.  

7. Osoba (instancja) rozstrzygająca konflikt ma prawo do: 

1) zasięgnięcia opinii znawców przedmiotu np. psychologa, radcy prawnego, instancji 

wyższej, organów Gimnazjum; 

2) 14 dniowego terminu załatwienia sprawy; 

3) przekazania sprawy innemu organowi Gimnazjum lub organowi prowadzącemu 

Gimnazjum. 

8. Decyzje w sprawach rozstrzygnięcia konfliktu należy podjąć niezwłocznie, najpóźniej 

w ciągu 14 dni. 

9. W przypadkach uzasadnionych (spory zbiorowe, odwołanie do innej instancji, 

konieczność zbadania sprawy lub zebrania informacji) rozstrzygniecie konfliktu powinno 

nastąpić w ciągu miesiąca. 

10. Decyzja powinna być umotywowana, obiektywna, sprawiedliwa dla stron i zgodna 

z przepisami prawa i Statutem. 

11. Od decyzji organów Gimnazjum przysługuje prawo odwołania się do organu 

prowadzącego, a w przypadku drastycznego naruszenia prawa – do sądu. 

12. Rozwiązanie konfliktu może nastąpić w drodze: 

1) polubownego zakończenia sporu przy wzajemnej aprobacie stron konfliktu, 

zaprzestania pretensji i roszczeń prawnych; 

2) wzajemnego przeproszenia się stron w obecności świadków konfliktu; 

3) przeproszenia osoby poszkodowanej w konflikcie w obecności świadków konfliktu; 
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4) zastosowania kary dyscyplinarno – porządkowej wobec osoby uznanej za winną 

w konflikcie: 

a) wobec ucznia karę orzeka organ uprawniony zgodnie ze Statutem, 

b) wobec nauczyciela lub innego pracownika szkoły karę orzeka Dyrektor 

Gimnazjum na podstawie odrębnych przepisów, 

c) wobec Dyrektora szkoły karę orzeka organ prowadzący Gimnazjum, 

d) wobec rodzica Dyrektor może zastosować karę za niespełnienie obowiązku 

szkolnego,  

e) inne kary orzeka sąd. 

13. W uzasadnionych wypadkach Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z Radą Rodziców i Radą     

Pedagogiczną może wykluczyć przedstawicieli Uczniowskiej Rady Szkoły z udziału  

w negocjacjach.  

Rozdział 4 

      Organizacja Gimnazjum  

§ 16 

1. Podstawę organizacji pracy w danym roku szkolnym stanowią: 

1) arkusz organizacyjny Gimnazjum; 

2) szkolny zestaw programów nauczania; 

3) szkolny zestaw podręczników; 

4) szkolny plan nauczania zgodny z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania; 

5) programy autorskie lub inne formy pracy innowacyjnej i eksperymentalnej 

zatwierdzone przez właściwe organa; 

6) Program Wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści 

i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich 

nauczycieli; 

7) Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

danego środowiska, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania 

o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 

8) plan finansowy gimnazjum. 

2. Arkusz organizacyjny szkoły opracowuje Dyrektor Gimnazjum w terminie do 30 

kwietnia, a zatwierdza organ prowadzący do 30 maja danego roku. 

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w arkuszu 

organizacyjnym szkoły w formie aneksów. Zmiany wymagają zgody organu 
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prowadzącego (po zaopiniowaniu zgodności z przepisami prawa przez kuratorium 

oświaty). 

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Dyrektor ustala tygodniowy 

rozkład zajęć edukacyjnych uwzględniając zasady zdrowia i higieny pracy. 

§ 17 

1. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony zgodnie z podstawowymi 

wymogami zdrowia i higieny, racjonalnie planujący pracę uczniów oraz uwzględniający 

warunki lokalowe szkoły. 

2. Podstawową formą pracy w Gimnazjum są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze 

prowadzone w systemie oddziałowo – lekcyjnym.  

3. Niektóre zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, koła zainteresowań mogą być 

prowadzone poza systemem oddziałowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, 

międzyoddziałowych, a także w czasie wycieczek i wyjazdów. 

4. Zajęcia te są organizowane w ramach posiadanych przez Gimnazjum środków 

finansowych. 

§ 18 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. 

2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii określają odrębne przepisy. 

§ 19 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest oddział. Liczbę uczniów 

w oddziale ustala organ prowadzący. 

2. Podział na grupy jest obowiązkowy podczas ćwiczeń laboratoryjnych w oddziałach 

liczących 30 uczniów oraz na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach 

liczących ponad 24 uczniów. Zgodę na mniejszą liczbę uczniów w grupie wyraża organ 

prowadzący. 

3. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących nie mniej niż 12 

uczniów i nie więcej niż 26 uczniów. 

4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W szczególnych przypadkach dopuszcza się inny czas  

prowadzenia zajęć edukacyjnych, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony  

na podstawie ramowego planu nauczania.  
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5. Lekcje rozdzielone są przerwami przeznaczonymi na relaks i odpoczynek oraz 

konsumpcję śniadania lub obiadu w stołówce szkolnej. 

§ 20 

Podstawowe formy realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych 

1. W gimnazjum zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze realizowane są                       

w formie różnorodnych form zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych tj: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 

2) zajęcia wyrównawcze i rewalidacyjne organizowane dla uczniów mających trudności 

w nauce, dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zajęcia w świetlicy 

szkolnej; 

3) zajęcia integracyjne; 

4) zajęcia z pedagogiem; 

5) zajęcia z psychologiem; 

6) zajęcia sportowo – rekreacyjne; 

7) nadobowiązkowe koła zainteresowań zgodnie z istniejącymi potrzebami 

i możliwościami w danym roku szkolnym; 

8) nauczanie indywidualne dla uczniów zakwalifikowanych do tej formy nauczania 

zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej; 

9) indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauczania uczniów 

zakwalifikowanych do tej formy nauki zgodnie z orzeczeniem poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej; 

10) uroczystości oddziałowe, szkolne i środowiskowe; 

11) wycieczki oddziałowe i międzyoddziałowe; 

12) obozy sportowe. 

§ 21 

Formy pomocy uczniom 

1. Gimnazjum otacza opieką i służy pomocą uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, 

rodzinnych  lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie. Pomoc ta obejmuje takie 

działania jak: 

1) pomoc materialna: dofinansowanie do wycieczek i biletów na spektakle teatralne, 

paczki świąteczne, wyposażenie ucznia w pomoce szkolne, kierowanie do instytucji 

pomocowych; 

2) realizację programów profilaktycznych, integracyjnych zgodnie z programem pracy 

wychowawczej i profilaktycznej; 
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3) prowadzenie specjalistycznych zajęć z uczniami wybitnie zdolnymi oraz mającymi 

trudności w nauce; 

4) IPET  w przypadku uczniów posiadających orzeczenie PPP o kształceniu specjalnym; 

5) organizowanie zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań; 

6) prowadzenie konsultacji indywidualnych;  

7) prowadzenie nauczania indywidualnego; 

8) prowadzenie zajęć indywidualnym tokiem lub indywidualnym programem nauczania. 

2. Zajęcia, o których mowa wyżej, prowadzone są na podstawie orzeczeń wydanych przez 

poradnie psychologiczno – pedagogiczne lub inne poradnie specjalistyczne, opinii 

pedagoga szkolnego lub wychowawcy oddziału.  

§ 22 

      Biblioteka Gimnazjum 

Postanowienia ogólne 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą: 

1) realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły; 

2) rozwijaniu i rozbudzaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych i zainteresowań   

uczniów; 

3) doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela. 

2. Użytkownikami biblioteki są: uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, 

rodzice. 

3. Nadzór pedagogiczny nad biblioteką szkolną pełni Dyrektor szkoły. 

4. Dyrektor szkoły:  

1) zatwierdza plan pracy biblioteki; 

2) zapewnia odpowiednie pomieszczenia na bibliotekę, właściwe wyposażenie, 

bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia oraz środki finansowe na jej działalność –  

w sposób umożliwiający prowadzenie planowego, racjonalnego systemu zakupów 

materiałów bibliotecznych (książek, czasopism, dokumentów audiowizualnych, 

multimedialnych i koniecznego sprzętu; 

3) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę zgodnie z obowiązującymi normami lub 

standardami (w przypadku gdy w bibliotece zatrudnionych jest co najmniej dwóch 

nauczycieli, jednemu powierza obowiązek kierowania biblioteką); 

4) wydaje decyzje w sprawie przeprowadzania skontrum zbiorów bibliotecznych oraz 

przekazania biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika, ustala regulamin komisji 

skontrowej; 
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5) zatwierdza regulamin biblioteki (czytelni, wypożyczalni); 

6) zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy; 

7) zatwierdza zaproponowane przez bibliotekarzy godziny otwarcia biblioteki. 

5. Rada Rodziców opiniuje: wydatki szkoły na działalność biblioteki, plan pracy, projekt 

innowacji zgłoszony przez nauczyciela bibliotekarza. 

6. Rada Pedagogiczna:  

1) zatwierdza plan pracy biblioteki;  

2) analizuje stan czytelnictwa (2 razy w roku);  

3) opiniuje regulamin biblioteki; 

4) podejmuje uchwałę w sprawie innowacji zgłoszonych przez nauczyciela 

bibliotekarza. 

7. Nauczyciele i wychowawcy: 

1) współpracują z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb              

i zainteresowań czytelniczych uczniów;  

2) uczestniczą w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej uczniów; 

3) współdziałają w egzekwowaniu postanowień regulaminu biblioteki; 

4) znają zbiory biblioteki w zakresie nauczanego przedmiotu, zgłaszają propozycje 

dotyczące gromadzenia zbiorów, udzielają pomocy w selekcji zbiorów. 

8. Organizację udostępniania zbiorów i zasady korzystania z zasobów bibliotecznych 

określają odpowiednie regulaminy biblioteki. Czytelni – SCI, Regulamin wypożyczenia 

bezpłatnych p 

§ 23 

      Funkcje i zadania biblioteki. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza 

1. Biblioteka szkolna: 

1) służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły; 

2) udostępnia książki, podręczniki, materiały edukacyjne i inne źródła informacji; 

3) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich 

kulturę czytelniczą; 

4) współuczestniczy w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej oraz innych ścieżek 

edukacyjnych; 

5) przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych 

źródeł informacji oraz bibliotek; 

6) stanowi ośrodek informacji o dokumentach (materiałach dydaktycznych) 

gromadzonych w szkole; 
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7) wspiera działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom 

wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej (zdolnym, trudnym); 

8) zaspokaja potrzeby kulturalno-rekreacyjne uczniów; 

9) wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli; 

10) współuczestniczy w działaniach mających na celu upowszechnienie wiedzy 

w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie. 

2. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza wyznaczają dokumenty normujące        

i programujące pracę biblioteki. 

3. Praca biblioteki obejmuje następujące obszary: 

1) praca pedagogiczna: 

a) udostępnianie zbiorów, udzielanie informacji, poradnictwo w doborze lektury, 

b) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji 

przy współudziale wychowawców i nauczycieli różnych przedmiotów – w formie 

zajęć grupowych oraz przez pracę indywidualną z uczniem), 

c) indywidualne kontakty z uczniami zdolnymi, trudnymi itp., 

d) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa, 

e) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego, 

f) pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-

wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji, 

g) informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów; 

2) prace organizacyjno-techniczne:  

a) gromadzenie, 

b) ewidencja i opracowanie, 

c) selekcja zbiorów, 

d) konserwacja zbiorów, 

e) prowadzenie warsztatu informacyjnego (wydzielanie księgozbioru podręcznego, 

prowadzenie katalogu elektronicznego, itp.), 

f) prace związane z planowaniem i sprawozdawczością (roczne plany pracy 

i sprawozdania, planowanie wydatków, statystyka czytelnictwa), 

g) planowanie zakupów wynikających z zainteresowań czytelników oraz potrzeb 

szkoły, 

h) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, 

i) udział w kontroli zbiorów (skontrum); 

3) inne obowiązki i uprawnienia: 
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a) odpowiedzialność za stan i wykorzystanie zbiorów, 

b) uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością, 

c) współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami, 

d) współpraca z rodzicami, 

e) współpraca z innymi bibliotekami szkolnymi i pozaszkolnymi, instytucjami,            

organizacjami, 

f) proponowanie innowacji w działalności bibliotecznej. 

§ 24 

Organizacja biblioteki 

1. Lokal biblioteki składa się z: wypożyczalni i czytelni - Szkolnego Centrum Informacji, 

wyposażonej w stanowiska z komputerem. 

2. Wyposażenie biblioteki stanowią: 

1) odpowiednie meble, sprzęt biblioteczny oraz urządzenia komputerowe, które 

umożliwiają: 

a) bezpieczne i funkcjonalne udostępnianie zbiorów, 

b) zorganizowanie nowoczesnego warsztatu biblioteczno-informacyjnego     

umożliwiającego realizacje przypisanych bibliotece zadań; 

2) sprzęt przeciwpożarowy. 

3. Czas pracy biblioteki:  

1) biblioteka jest czynna w czasie zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku  

szkolnego, w godzinach pracy szkoły, wynikających z planu dydaktycznego;  

2) szczegółowe godziny otwarcia biblioteki są wywieszone w ogólnodostępnym 

miejscu; 

3) czas otwarcia biblioteki zatwierdza na początku roku szkolnego Dyrektor szkoły. 

4. Zbiory: 

1) biblioteka szkolna gromadzi książki, czasopisma i inne materiały biblioteczne 

przeznaczone do rozpowszechniania niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu 

zapisu treści (druki, dokumenty dźwiękowe, audiowizualne, elektroniczne), które 

służą wypełnianiu zadań biblioteki; 

2) struktura zbiorów (zależy od poziomu organizacyjnego i profilu szkoły, 

zainteresowań czytelników, dostępności do zbiorów innych bibliotek); 

3) rodzaje zbiorów: wydawnictwa informacyjne i albumowe, programy i podręczniki 

szkolne, lektury uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów, wybrane 

pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej, czasopisma dla  
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młodzieży, pedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli, podstawowe wydawnictwa 

stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno- wychowawczej nauczycieli, materiały 

audiowizualne, dokumenty dźwiękowe, wizualne, materiały regionalne. 

5. W bibliotece stosuje się następujące zasady rozmieszczania zbiorów: 

1) księgozbiór podstawowy w wypożyczalni; 

2) księgozbiór podręczny w czytelni; 

3) zbiory wydzielone częściowo – w pracowniach i innych pomieszczeniach szkoły 

za pokwitowaniem ich odbioru przez nauczyciela na podstawie protokołu przekazania      

w użytkowanie wraz z deklaracją o przyjęciu odpowiedzialności materialnej. 

6. Pracownicy: 

1) w bibliotece zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

2) biblioteką kieruje nauczyciel bibliotekarz wyznaczony przez Dyrektora szkoły; 

3) zadania poszczególnych nauczycieli bibliotekarzy określone są w zakresach ich 

obowiązków oraz w planie pracy. 

7. Finansowanie wydatków: 

1) podstawowym źródłem finansowym bibliotek jest budżet szkoły, w którym 

przewiduje się odpowiednie fundusze na zakup zbiorów, sprzętu i innych 

niezbędnych materiałów; 

2) planowane roczne wydatki biblioteki stanowią część składową planu finansowego 

szkoły, który opiniuje Rada Pedagogiczna, a następnie Rada Rodziców; 

3) biblioteka może otrzymać dotacje na swoją działalność od Rady Rodziców lub                                     

z innych źródeł. 

8. Do ewidencjonowania zbiorów bibliotecznych stosuje się odpowiednio przepisy 

tj. Rozporządzenia Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobów 

ewidencji materiałów bibliotecznych. 

§ 25 

      Świetlica szkolna i świetlica pedagogiczna 

      Świetlica szkolna 

1. Działalność świetlicy jest integralną częścią pracy opiekuńczo – wychowawczej   

Gimnazjum prowadzonej w oparciu o plan pracy, będący częścią składową rocznego  

Planu Pracy Gimnazjum. 
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2. Zadania wychowawcy świetlicy polegają na realizacji statutowych celów i zadań 

szkoły rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem 

oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.  

3. Cele i zadania świetlicy szkolnej: 

1) wspieranie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli 

i  wychowawców oddziałów;  

2) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa przebywającym w niej uczniom; 

3) kształtowanie pozytywnych postaw społecznych - umiejętności współżycia w  grupie, 

kulturalnego zachowania się, respektowanie norm społecznych w szkole; 

4) promowanie zasad bezpieczeństwa, higieny i zdrowego stylu życia; 

5) rozwijanie wrażliwości artystycznej i zdolności manualnych uczniów. 

4. Dokumentacja świetlicy: 

1) dziennik zajęć wychowawczych; 

2) roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej. 

5. Bezpośredni nadzór nad świetlicą szkolną sprawuje Dyrektor Gimnazjum. 

6. Godziny pracy świetlicy są ustalone wg potrzeb na dany rok szkolny przez Dyrektora 

szkoły. 

7. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin świetlicy. 

8. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności 

wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła umożliwia uczniom korzystanie 

z stołówki: 

1) korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne; 

2) dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej w stołówce szkolnej wydawane są obiady 

refundowane; 

3) warunki korzystania ze stołówki określa regulamin stołówki. 

§ 26 

      Świetlica szkolna pedagogiczna  

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w gimnazjum ze względu na czas pracy 

rodziców, z uwagi na trudną sytuację rodzinną lub problemy w nauce organizuje się  

w godzinach popołudniowych świetlicę pedagogiczną. 

2. Świetlica pedagogiczna realizuje następujące zadania :  

1) zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej 

wszechstronny rozwój osobowości;  
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2) udzielenie indywidualnej pomocy uczniom z trudnościami dydaktycznymi 

 i wychowawczymi; 

3) kształtowanie  właściwej  postawy społeczno-moralnej oraz nawyków kultury życia 

codziennego; 

4) wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania  wolnego czasu, rozwijanie 

różnorodnych zainteresowań; 

5) stworzenie warunków do nauki, udostępnienie biblioteki szkolnej, Internetu;  

6) edukacja młodzieży na temat zdrowego odżywiania, zagrożeń wynikających ze 

stosowania  narkotyków, alkoholu, papierosów; 

7) organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce. 

3. Zajęcia w świetlicy pedagogicznej prowadzone są w grupie wychowawczej.  

4. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25. 

5. Świetlica szkolna pedagogiczna realizuje swoje zadania poprzez :  

1) rozwijanie różnorodnych zainteresowań plastycznych, technicznych, czytelniczych, 

muzycznych i teatralnych; 

2) prowadzenie edukacji ekologicznej oraz prowadzenie pogadanek na temat 

racjonalnego i zdrowego odżywiania; 

3) zapoznanie wychowanków z przepisami dotyczącymi dzieci i młodzieży,                            

w szczególności z przepisami ruchu drogowego; 

4) rozwijanie samorządności oraz kształtowanie zasad kultury słowa i kultury 

postępowania; 

5) opiekę dydaktyczną polegającą na pomocy w nauce i pomocy koleżeńskiej. 

§ 27 

Współpraca z poradniami specjalistycznymi 

1. Gimnazjum współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Oświęcimiu. 

Współpraca ta obejmuje następujące obszary: 

1) pedagogizację rodziców; 

2) prowadzenie zajęć terapeutycznych, indywidualnych i grupowych z uczniami  

skierowanymi na takie zajęcia; 

3) wydawanie opinii dotyczących: 

a) nauczanie indywidualnego, 

b) dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia, 

c) dysgrafii, dysleksji, dysortografii, 

d) dostosowania wymagań egzaminacyjnych  według przepisów prawnych. 
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2. Uczniowie, którzy mają trudności w nauce są kierowani do Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej na wniosek nauczyciela i za zgodą rodziców. Wnioskodawcą może być 

także rodzic (prawny opiekun). 

3. Z opinią poradni powinni zapoznać się  wszyscy nauczyciele badanego ucznia.  

4. Gimnazjum współpracuje również z innymi instytucjami, dzięki którym może realizować 

zadania rozszerzonej opieki wychowawczej i opiekuńczej. Są to m.in.: 

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 

2) Komenda Powiatowa Policji; 

3) Sąd Rodzinny i Nieletnich; 

4) Pogotowie Opiekuńcze;  

5) OHP; 

6) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ( w tym Zespół Pieczy Zastępczej); 

7) Młodzieżowy Dom Kultury; 

8) Oświęcimskie Centrum Kultury; 

9) Parafia pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbe. 

§ 28 

      Współpraca z rodzicami 

1. Współpraca Gimnazjum z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia obejmuje wszystkie 

sfery działalności  - nauczanie, wychowanie i profilaktykę. 

2. Rodzice współdziałają z Gimnazjum poprzez udział w pracach Rady Rodziców 

bezpośrednio lub poprzez wybranych przedstawicieli. 

3. Rodzice mogą uzyskać szczegółowe informacje na temat własnego dziecka od: 

1) wychowawcy i nauczycieli przedmiotów – na zebraniach oddziałowych, 

comiesięcznych konsultacjach, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez Radę 

Pedagogiczną na dany okres lub rok szkolny; 

2) pedagoga i psychologa szkolnego – w celu rozwiązania konkretnego problemu, 

preorientacji zawodowej oraz skierowania na badania specjalistyczne w poradni 

psychologiczno – pedagogicznej;  

3) Dyrektora – w przypadkach szczególnych wykraczających poza kompetencje 

wychowawcy, nauczyciela przedmiotu i pedagoga szkolnego, w przypadku 

konieczności rozwiązania kwestii spornych między rodzicem a nauczycielem lub 

wychowawcą. 

4. Statut Gimnazjum jest dostępny dla rodziców w bibliotece szkolnej i na stronie 

internetowej szkoły. 
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Rozdział 5  

      Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

§ 29 

Nauczyciele 

1. Stanowisko nauczyciela Gimnazjum może zajmować osoba która: 

1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym; 

2) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do 

którego są to wystarczające kwalifikacje; 

3) przestrzega podstawowych zasad moralnych; 

4) spełnia warunki zdrowotne, niezbędne do wykonywania zawodu. 

2. Nauczyciel odpowiada przed Dyrektorem szkoły za: 

1) poziom wyników nauczania i wychowania w swoim przedmiocie oraz oddziałach 

i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków, w jakich działał; 

2) bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów w szkole i organizowanych przez 

szkołę zajęciach oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków; 

3) stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu 

przydzielonych. 

3. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem szkoły lub karnie za: 

1) tragiczne skutki spowodowane brakiem nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów  

na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych lub w czasie przydzielonych mu dyżurów; 

2) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego 

lub na wypadek pożaru lub innych zagrożeń; 

3) zniszczenie lub stratę elementów majątku lub wyposażenia przydzielonego przez 

dyrektora szkoły powstałe w wyniku nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia. 

4. Za uchybienia przeciwko porządkowi  pracy – w rozumieniu art. 108 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy – wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodne 

z Kodeksem Pracy. 

5. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły przedmiotowe, zespoły wychowawcze lub inne 

zespoły problemowo – zadaniowe. 

6. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, powołany przez Dyrektora szkoły. 

7. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu 

nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

– Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami. 
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8. Nauczyciel opiekun uczniowskiego projektu edukacyjnego odpowiedzialny jest                      

za realizację projektu przez uczniów. 

§ 30 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego  

1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego    w ramach pracy z uczniami 

obejmuje: 

1) poznanie siebie, samo diagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych; 

2) kształtowanie umiejętności planowania dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego 

oraz kontynuowania nauki w szkołach programowo wyższych; 

3) dostarczenie uczniom informacji o szkołach ponadgimnazjalnych, zawodach,           

aktualnych  trendach na rynku pracy; 

4) podejmowanie decyzji zawodowych i edukacyjnych z uwzględnieniem swego stanu 

fizycznego i zdrowotnego;  

5) Kształtowanie odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy; 

6) kształtowanie umiejętności określania swoich celów życiowych, sprawnego 

komunikowania, autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem   i sytuacjami trudnymi; 

7) określenie swojego potencjału jako podstawy do kształtowania przyszłości; 

8) uświadomienie uczniom konieczności konfrontowania wiedzy o zawodach z wiedzą           

o sobie i aktualnymi trendami na rynku pracy; 

9) wyrobienie w uczniach pozytywnych postaw wobec pracy. 

2. Prowadzone zajęcia  w ramach doradztwa zawodowego zawierają następującą tematykę: 

1) zainteresowania i predyspozycje zawodowe przejawiające się w toku działalności                      

w szkole, w domu, w chwilach wolnych od zajęć, samoobserwację; 

2) uzdolnienia i umiejętności niezbędne w pracy z drugim człowiekiem, pracy  

w kontakcie z rzeczami – techniką, pracy z danymi – symbolami, przyrodą 

i działalnością artystyczną; 

3) cechy usposobienia i temperamentu, ich znaczenie w wyborze zawodu; 

4) stan fizyczny i zdrowotny a wybór zawodu; 

5) samoocena – ustalenie swoich mocnych stron (osiągnięcia, sukcesy, zalety osobiste); 

6) rola motywacji w osiąganiu sukcesu zawodowo-edukacyjnego; 

7) sposoby radzenia sobie ze stresem; 

8) wiedza o zawodach, istota zawodu, m.in. czynności, warunki pracy, wymagania, 

psychofizyczne, jakie stawia zawód przed kandydatem; 

9) zmieniający się rynek pracy; 
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10) drogi dalszego kształcenia – drogi prowadzące do zdobycia zawodu, wybór szkoły; 

11) „Jak podjąć decyzję wyboru zawodu?”. 

3. Formy i sposoby realizacji WSDZ: 

1) lekcje wychowawcze, lekcje dydaktyczne (język polski, matematyka, historia, fizyka, 

chemia, wiedza o społeczeństwie, języki obce, technika, informatyka); 

2) zajęcia aktywizujące uczniów do samodzielnego wyboru zawodu prowadzone                       

z całymi zespołami (warsztaty, pogadanki, dyskusje, karty pracy); 

3) udzielanie informacji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia zawodu 

i planowania dalszej kariery zawodowej; 

4) udzielanie indywidualnych porad i konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 

5) targi edukacyjne; 

6) teczki informacji o zawodach; 

7) kąciki informacji zawodowej; 

8) organizowanie wycieczek do zakładów pracy i instytucji kształcących; 

9) organizacja spotkań zawodoznawczych; 

10) obserwacja zajęć praktycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego; 

11) prezentacje wizualne, filmy, gry komputerowe, prezentacje multimedialne; 

12) praca z komputerem – korzystanie z zasobów Krajowego Ośrodka Wspierania 

Edukacji Zawodowej i Ustawicznej,  wykorzystywanie wyszukiwarki „Informator                   

o zawodach”; 

13) spotkania z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu oraz 

Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Krakowa; 

14) ankiety, kwestionariusze; 

15) spotkania informacyjne z rodzicami; 

16) wywiady i spotkania z absolwentami. 

§ 31 

Nauczyciel – wychowawca 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu dalej wychowawcą, na cały cykl 

kształcenia w Gimnazjum. 

2. Dyrektor Gimnazjum może zmienić nauczyciela –  wychowawcę w przypadku: 

1) przeniesienia nauczyciela; 

2) długotrwałej nieobecności; 

3) braku efektu pracy wychowawczej; 
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4) pisemnego umotywowanego wniosku co najmniej 75 % rodziców  danej klasy. 

3. W przypadku określonym w pkt. 2 ust. 4 Dyrektor szkoły powołuje komisję  

do rozpatrzenia zasadności złożonego wniosku w składzie: 

1) Dyrektor Gimnazjum; 

2) przedstawiciel związków zawodowych reprezentujący nauczyciela; 

3) przewodniczący i z-ca przewodniczącego Rady Rodziców. 

4. Komisja podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, 

decyzje podejmuje Dyrektor szkoły. Od decyzji można odwołać się do organu 

prowadzącego szkołę. 

5. W szczególnych przypadkach nauczyciel – wychowawca może zwrócić się do Dyrektora 

szkoły o zwolnienie go z pełnienia obowiązków wychowawcy. 

6. Wychowawca oddziału jest rzecznikiem praw uczniów swojego oddziału w relacji                    

z innymi nauczycielami, Dyrektorem Gimnazjum, Radą Pedagogiczną. Do zadań w tym 

zakresie należy: 

1) uzgadnianie i koordynowanie z innymi nauczycielami działań wychowawczych  

wobec ogółu, a także tych, którym potrzebna jest pomoc i indywidualna opieka; 

2) czuwanie nad kontrolą frekwencji przez nauczycieli uczących poszczególnych 

przedmiotów oraz nad sprawiedliwym i obiektywnym stawianiem przez nich ocen; 

3) pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w relacjach nauczyciel – uczeń lub nauczyciel -  

uczniowie; 

4) współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym; 

5) współpraca z koordynatorem do spraw uczniowskich projektów edukacyjnych; 

6) reprezentowanie oddziału na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 

7. Wychowawca ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych 

oraz prowadzi dokumentację wychowawcy klasy. 

8. Plan Pracy Wychowawczej uzgadnia z innymi nauczycielami uczącymi w oddziale. 

9. Wychowawca oddziału ma prawo do korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej 

Dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego. 

10. Funkcję wychowawcy może pełnić nauczyciel z odpowiednimi kwalifikacjami 

pedagogicznymi. 

11. Wychowawca sprawuje opiekę wychowawczą nad uczniami poprzez: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces uczenia się oraz 

przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie; 
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2) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie niezbędnej pomocy 

specjalistycznej i materialnej; 

3) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

4) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej; 

5) systematyczne kontrolowanie frekwencji i ocen uzyskiwanych przez poszczególnych 

uczniów; 

6) działania zmierzające do stworzenia właściwych stosunków interpersonalnych 

w oddziale; 

7) kształtowanie postaw tolerancji, aktywności, samodzielności i odpowiedzialności; 

8) organizowanie samorządu klasowego i kierowanie jego pracą; planowanie 

i organizowanie wspólnie z rodzicami wycieczek, imprez klasowych oraz udziału 

klasy w imprezach szkolnych i pozaszkolnych. 

12. Wychowawca opracowuje i realizuje roczny plan pracy wychowawczej wspólnie 

z uczniami i przedstawicielami rodziców. 

13. Wychowawca oddziału organizuje współpracę z rodzicami tak, aby zapewnić właściwe 

warunki rozwoju ucznia. Do jego obowiązków w tym zakresie należy: 

1) dobra znajomość środowiska rodzinnego każdego wychowanka; 

2) organizacja spotkań indywidualnych i grupowych z rodzicami; 

3) prowadzenie pedagogizacji rodziców i włączanie rodziców w życie oddziału i szkoły; 

4) udzielanie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

5) wykazywanie szczególnej troski o rodziny zastępcze oraz uczniów, których rodzice 

przebywają czasowo lub na stałe za granicą. 

14. Podstawową formą kontaktu wychowawcy z rodzicami są: zebrania z rodzicami oraz 

konsultacje, w trakcie których rodzice mogą kontaktować się również z innymi 

nauczycielami.  

§ 32 

Pedagog i psycholog szkolny 

1. Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności:  

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych 

oraz wspierania mocnych stron uczniów;  
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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 potrzeb;  

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci  

i młodzieży;  

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym                          

i pozaszkolnym uczniów;  

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych;  

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;  

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

§ 33 

Doradca zawodowy 

1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:  

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) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę                      

i placówkę; 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań  

w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego; 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole, Dyrektor szkoły lub placówki 

wyznacza nauczyciela, wychowawcę lub specjalistę planującego i realizującego zadania                      

z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego.  
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Rozdział 6 

§ 34 

      Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 

Cele wewnątrzszkolnych zasad oceniania 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego, które 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 nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji                   

o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce  

i zachowaniu ucznia oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

§ 35 

1.   Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

§ 36 

1. Ilekroć w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania używa się skrótów lub jest mowa o: 

1) Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania, WZO – rozumie się przez                                    

to Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w Miejskim Gimnazjum nr 2                                    

im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu; 

2) Przedmiotowymi Zasadami  Oceniania, PZO – rozumie się przez to Przedmiotowe                         

Zasady Oceniania w Miejskim Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu; 

3) Dyrektorze – rozumie się przez to dyrektora Miejskiego Gimnazjum nr 2                           

w Oświęcimiu; 

4) Radzie Pedagogicznej, RP – rozumie się przez to członków Rady Pedagogicznej                      

Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu; 

5) nauczycielu, wychowawcy – rozumie się przez to nauczycieli i wychowawców                        

Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu; 

6) uczniu – rozumie się przez to uczniów Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu; 
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7) rodzicach, prawnych opiekunach – rozumie się przez to rodziców lub prawnych                        

opiekunów uczniów Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu. 

§ 37 

      Ogólne zasady funkcjonowania WZO     

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców                

(opiekunów prawnych) 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 uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczynają 

realizację projektu edukacyjnego, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych 

rodziców) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.  

3. Wychowawca informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat 

projektu wpisuje na świadectwo ukończenia gimnazjum. 

4. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego na świadectwie 

ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale 

ucznia w realizacji projektu wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

§ 38 

1. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich       

rodziców (prawnych opiekunów) o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;  

2) warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

§ 39 

1. Nie później niż 7 dni przed ustalonym przez dyrektora terminem klasyfikacyjnego       

posiedzenia RP nauczyciele informują uczniów o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych        

z poszczególnych przedmiotów, a wychowawcy klas o ocenach zachowania.  

§ 40 

1. Przekazywanie informacji o poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia i jego zachowaniu     

oraz o postępach w tym zakresie odbywa się poprzez: 
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1) zebrania rodzicielskie – co najmniej 3 razy w roku; 

2) konsultacje z rodzicami – w każdą pierwszą środę miesiąca, oprócz września                         

i miesięcy w których odbywają się zebrania rodzicielskie; 

3) prowadzenie dziennika elektronicznego przez nauczycieli uczących i wychowawcę;        

indywidualny kontakt w sposób ustalony wcześniej z rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 

§ 41 

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

i obejmuje: 

1) wybór tematu projektu edukacyjnego; 

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; 

3) wykonanie zaplanowanych działań; 

4) publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego; 

5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym. 

2. Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te 

treści. 

§ 42 

1. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się śródrocznie  i rocznie, zgodnie z kalendarzem 

roku szkolnego. 

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

edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo 

dobrą ocenę klasyfikacyjną z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej z wyróżnieniem. 

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

do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także oceny klasyfikacyjne uzyskane 

z tych zajęć. 

§ 43 

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów z zajęć edukacyjnych 

1. Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi: 

1) odpowiedzi ustnych; 

2) sprawdzianów (prace klasowe, zadania klasowe); 

3) kartkówek; 

4) ćwiczeń, doświadczeń; 
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5) prac długoterminowych, projektów, rozprawek i referatów; 

6) prac domowych; 

7) innych form aktywności ucznia zawartych w przedmiotowych zasadach oceniania; 

8) obserwacji uczniów poprzez: 

a) przygotowanie do lekcji,  

b) aktywność, 

c) prace w grupie, 

d) ćwiczenia praktyczne. 

§44 

1. Ocenę należy uzasadnić komentarzem słownym, motywującym ucznia do dalszej  pracy. 

2. Sprawdziany (prace klasowe, zadania klasowe) są obowiązkowe i zapowiadane  

z tygodniowym wyprzedzeniem z zapisem w dzienniku lekcyjnym, nie więcej niż                     

3  w tygodniu i jeden w ciągu dnia. 

3. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie pisał sprawdzianu (pracy  klasowej, 

zadania klasowego) ma obowiązek zaliczyć daną partię materiału na najbliższych  

zajęciach  edukacyjnych w formie ustalonej przez nauczyciela. 

4. Uczeń ma prawo do poprawy oceny uzyskanej z każdego sprawdzianu (pracy klasowej, 

zadania klasowego) z dużej partii materiału jeden raz w terminie dwóch tygodni od daty 

otrzymania ocenionej pracy. Poprawioną ocenę wpisuje się jako kolejną do dziennika 

lekcyjnego, a przy klasyfikacji uwzględnia się ocenę wyższą. 

 

§ 45 

1. Po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności ucznia (co najmniej tygodniowej) nie ocenia   

się go przez 3 kolejne dni. 

2. Kartkówki nie muszą być zapowiadane. 

3. Na dłuższe przerwy świąteczne lub ferie uczniom, nie zadaje się pisemnych zadań 

domowych. 

§ 46 

1. W każdym półroczu, na początku lekcji uczeń ma prawo zgłosić brak zadania domowego    

i nieprzygotowanie do lekcji: 

1) jeden raz z przedmiotów, których liczba godzin w tygodniu nie jest większa niż dwie 

lekcje; 

2) w pozostałych przypadkach zgodnie z PZO. 
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§ 47 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

Sprawdzone i ocenione oryginały prac pisemnych (sprawdziany, prace klasowe, zadania 

klasowe) otrzymują uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie). Uczeń potwierdza odbiór 

ocenionej pracy podpisem na liście odbioru sprawdzianów. 

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) dokumentacja dotycząca 

egzaminu klasyfikacyjnego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 

udostępniania uczniowi i jego rodzicom (opiekunom prawnym) do wglądu. 

§ 48 

1. Jeżeli prace klasowe i sprawdziany są punktowane, to te punkty przeliczane są na oceny 

według jednej z podanych niżej skali: 

1) od 

0% – 32% –  niedostateczny 

33% – 49% –  dopuszczający 

50% – 74% –  dostateczny 

75% – 89% –  dobry 

90% – 100% –  bardzo dobry 

90% – 100%             +  zadanie dodatkowe o podwyższonym stopniu trudności –  celujący 

2) od         

0% – 29%     –  niedostateczny 

30% – 49%     –  dopuszczający 

50% – 69%     –  dostateczny 

70% – 84%     –  dobry 

85% – 94%     –  bardzo dobry 

95% – 100%     –  celujący 

2.  Jeżeli praca klasowa nie została oceniona według skali punktowej, to każda ocena   

powinna   być uzupełniona krótką notatką uzasadniającą ocenę. 

3. Prace klasowe lub kartkówki, w których występuje osobne zadanie na ocenę celującą,   

mogą być ocenione o pół stopnia wyżej, jeżeli uczeń bezbłędnie rozwiąże to zadanie,            

a z części obowiązkowej otrzyma co najmniej ocenę dobrą.  

§ 49 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub wszystkich zajęć edukacyjnych                          

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 50% czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 
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2. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej RP 

może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się według trybu określonego w Rozporządzeniu  

Ministra Edukacji Narodowej. 

4. Uczeń nieklasyfikowany z danych zajęć edukacyjnych nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej. 

5. Ocena uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest oceną ostateczną i nie podlega 

odwołaniu. 

§ 50 

1. Jeżeli uczeń w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego 

przedmiotu ma prawo do egzaminu poprawkowego, a w wyjątkowych przypadkach RP 

może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. 

2. Tryb przeprowadzenia egzaminu poprawkowego reguluje Rozporządzenie  MEN. 

3. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

określonym przez Dyrektora szkoły. 

4. Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie                      

z przyczyn nieusprawiedliwionych, to otrzymuje ocenę niedostateczną z danego 

przedmiotu. 

5. Zadania do egzaminu poprawkowego przygotowuje nauczyciel uczący danego ucznia. 

Zakres i stopień trudności zadań obejmuje wymagania edukacyjne do uzyskania 

wszystkich ocen klasyfikacyjnych. Ocena punktowa powinna zostać przeliczona na 

ocenę zgodnie ze skalą ocen zawartą w § 48  pkt. 1 Statutu. 

§ 51 

1. Nie później niż 7 dni przed ustalonym przez Dyrektora terminem klasyfikacyjnego 

posiedzenia RP nauczyciele informują uczniów o przewidywanych rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych, wpisując je piórem lub 

długopisem w odpowiedniej rubryce w dzienniku lekcyjnym, a uczeń jest zobowiązany 

poinformować o nich swoich rodziców (prawnych opiekunów). 

§ 52 

1. Jeżeli uczeń chce uzyskać wyższą ocenę niż przewidywana  roczna ocena klasyfikacyjna    

z danych zajęć edukacyjnych, składa podanie do dyrektora szkoły w terminie do 2 dni od 

daty ustalenia przewidywanej oceny. Podanie powinno zawierać uzasadnienie i ocenę                        

o jaką ubiega się uczeń. 
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2. Uczeń ma prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena  klasyfikacyjna 

oceny, jeżeli w ciągu roku szkolnego korzystał z możliwości poprawy ocen cząstkowych   

z danych zajęć edukacyjnych zgodnie z PZO i wszystkie jego nieobecności na tych 

zajęciach były usprawiedliwione. 

3. Uczeń, który otrzymał więcej niż 2 przewidywane oceny niedostateczne roczne nie może 

przystąpić do sprawdzianu całorocznego z tych przedmiotów. 

4. Termin sprawdzianu całorocznego ustala dyrektor szkoły, informuje nauczyciela. 

Nauczyciel informuje ucznia lub jego prawnych opiekunów w formie pisemnej 

potwierdzonej podpisem. 

5. Sprawdzian całoroczny dla ucznia układa nauczyciel danych zajęć edukacyjnych                          

i konsultuje treść oraz wynik z nauczycielem (dyplomowanym lub mianowanym) 

uczącym tego lub pokrewnego przedmiotu. 

6. Zakres i stopień trudności sprawdzianu całorocznego odpowiada wymaganiom 

edukacyjnym na ocenę, którą uczeń chciałby otrzymać. 

7. Sprawdzian całoroczny ma formę pisemną. Z języków obcych formę pisemną i ustną.  

Nie może trwać krócej niż 45 minut i dłużej niż 1,5 godziny. 

8. Jeżeli uczeń uzyska z całorocznego sprawdzianu co najmniej 90% punktów otrzymuje 

ocenę wyższą niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna. 

9. Wynik sprawdzianu całorocznego jest ostateczny. 

10. O ocenie ze sprawdzianu całorocznego nauczyciel informuje ucznia nie później niż                   

1 dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem RP. 

11. Protokół z przebiegu sprawdzianu całorocznego sporządza nauczyciel przeprowadzający 

ten  sprawdzian. Widnieje na nim również podpis nauczyciela konsultującego treść                       

i ocenę sprawdzianu. 

12. Dokumentację: podanie, sprawdzian, odpowiedzi ucznia i protokół przechowuje się  

w sekretariacie 1 rok wraz z arkuszami klasyfikacyjnymi.       

§ 53 

1. Nauczyciel uczący danego przedmiotu jest zobowiązany na 2 dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem RP wpisać oceny piórem lub długopisem w dzienniku  lekcyjnym. 

2. W przypadku zagrożenia oceną niedostateczną nauczyciel danych zajęć edukacyjnych 

informuje o tej ocenie wychowawcę – na miesiąc przed klasyfikacją. Wychowawca 

zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów). W razie niemożności osobistego kontaktu  

z rodzicem (prawnym opiekunem) powiadamia go listem poleconym. 

3. Oceny śródroczne, roczne i końcowe obowiązują w następującej skali: 
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Stopień celujący             - 6      

Stopień bardzo dobry     - 5 

Stopień dobry                -  4      

Stopień dostateczny        - 3  

Stopień dopuszczający   - 2 

       Stopień niedostateczny     -  1 

 

4. W przypadku ocen cząstkowych: 

1) dopuszcza się stosowanie „+” i „-” zgodnie z PZO; 

2) stosuje się zapis cyfrowy :6, 5, 4, 3, 2, 1, lub skróty: cel, bdb, db, dst, dp, nd. 

§ 54 

1. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia,  RP może jeden raz w ciągu danego etapu 

edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć 

edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem 

nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

§ 55 

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

szkoły, jeżeli uznają, że  roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 

ustalona niezgodnie z trybem ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone                   

w terminie do 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno –  wychowawczych. 

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

ustalona niezgodnie z  trybem ustalania oceny, Dyrektor szkoły przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności. Tryb przeprowadzenia sprawdzianu reguluje 

Rozporządzenie  MEN. 

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

i zajęć artystycznych należy przede wszystkim uwzględnić wysiłek wkładany przez 

ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.                     

W przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia                            

w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz 

kultury fizycznej. 

4. Laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych otrzymują z danego 

przedmiotu celującą ocenę roczną . 
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§ 56 

Ocenianie i klasyfikowanie zachowania uczniów 

1. Ocenę zachowania ustala wychowawca. 

2. Wychowawca klasy przed ostatecznym ustaleniem oceny uwzględnia opinię zespołu 

nauczycielskiego. 

3. Wychowawca uwzględnia opinię uczniów w toku rozmowy wychowawczej, w czasie 

której powinna wystąpić: 

1) samoocena ucznia, rozumiana jako prawo do wyrażania opinii o własnym 

zachowaniu i postępowaniu; 

2) ocena zespołu uczniowskiego, rozumiana jako opinia zespołu uczniów danej klasy, 

sformułowana w trakcie dyskusji; 

3) opinia wychowawcy klasy uwzględniająca opinię o uczniu pozostałych członków RP 

oraz pracowników szkoły. 

4. Ocena zachowania nie ma wpływu na: 

1) ocenę z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

5. Uczeń ma prawo znać ocenę zachowania na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 

rady pedagogicznej. 

6. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę zgodnie z trybem i kryteriami jej 

ustalania jest ostateczna. 

7. Wychowawca ma prawo do obniżenia przewidywanej oceny zachowania w przypadku 

drastycznego  naruszenia zasad obowiązujących w szkole (§ 57 pkt.3). 

8. Wychowawca na prośbę rodziców lub ucznia informuje o tym, w jakich kategoriach 

uczeń powinien się poprawić, aby uzyskać ocenę zachowania roczną wyższą od oceny 

śródrocznej. 

§ 57 

Kryteria oceny zachowania 

1. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się, biorąc pod uwagę następujące 

kategorie: 

A – Stosunek do obowiązków szkolnych, przestrzeganie regulaminów szkoły: 

Punktacja 3 pkt. 2 pkt. 1 pkt. 0 pkt. 

Systematyczność, pilność, 

sumienność  

w wykonywaniu 

obowiązków szkolnych, np.: 

Uczeń jest 

systematyczny, pilny  

i sumienny. 

Uczniowi zdarza się  

niesystematyczność, 

brak pilności 

Uczniowi często 

zdarza się 

niesystematyczność, 

brak pilności                    

i sumienności. 

Uczeń całkowicie 

ignoruje i lekceważy 

obowiązki szkolne. 
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/ nie dotyczy nauki / 

- usprawiedliwienia, 

- zobowiązania wobec 

biblioteki, 

- zobowiązania wobec  

  nauczycieli, 

- terminowość / legitymacje,  

  składki, zgody, … / 

- uczęszczanie na lekcje 

  powtórzeniowe, 

sprawdziany,  

- pełnienie funkcji dyżurnego. 

i sumienności.  

Rozwijanie zainteresowań 

/ kółka przedmiotowe, zajęcia 

sportowe, konkursy, zawody, 

…/ 

Uczeń 

systematycznie 

rozwija swoje 

zainteresowania, 

uczęszcza aktywnie 

na zajęcia 

pozalekcyjne               

i pozaszkolne i 

osiąga sukcesy / 

należy je 

udokumentować /. 

Uczeń rozwija swoje 

zainteresowania, 

uczestniczy  

w zajęciach 

pozalekcyjnych 

i pozaszkolnych. 

Uczeń stara się 

rozwijać swoje  

zainteresowania. 

Uczeń nie rozwija 

swoich 

zainteresowań. 

Przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa np.: 

- bieganie, 

- wychodzenie ze szkoły, 

- wychodzenie z lekcji, 

- niebezpieczne zabawy,   

  zachowania. 

Uczeń zawsze 

przestrzega zasad  

w szkole i poza nią. 

Uczeń czasami 

uchybia  

w przestrzeganiu 

zasad.  

Uczeń często 

uchybia zasadom 

bezpieczeństwa. 

Uczeń całkowicie 

ignoruje i lekceważy 

zasady i regulaminy 

szkolne. 

 

Przestrzeganie 

regulaminów szkoły np.: 

- używanie tel. 

komórkowych, 

- przeszkadzanie  

  w prowadzeniu zajęć 

- jedzenie i picie na lekcji 

Uczeń zawsze 

przestrzega 

regulaminy 

w szkole i poza nią. 

Uczeń czasami 

uchybia  

w przestrzeganiu 

regulaminów. 

Uczeń często 

uchybia 

regulaminom. 

Uczeń całkowicie 

ignoruje i lekceważy 

regulaminy szkolne. 

 

 

B – Kultura osobista ucznia i przestrzeganie norm współżycia: 
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Punktacja 3 pkt. 2 pkt. 1 pkt. 0 pkt. 

Uczciwość w życiu 

codziennym: 

- kłamstwa, 

- odpisywanie na  

  sprawdzianach, 

- odpisywanie zadań, 

- podpowiadanie. 

Uczeń jest uczciwy. Uczniowi zdarzyła się 

nieuczciwość. 

Uczniowi zdarza się 

nieuczciwość. 

 

Uczeń jest 

nieuczciwy. 

Poszanowanie 

godności własnej 

i innych, dbałość 

o kulturę słowa, 

estetykę własnego 

wyglądu: 

- fryzura, 

- makijaż, 

- biżuteria, 

- wulgaryzmy, 

- obuwie zastępcze, 

- strój jednolity i 

odświę-tny 

Uczeń dba o godność 

własną i innych, 

kulturę słowa, estetykę 

własnego wyglądu. 

Uczniowi zdarzył się 

brak poszanowania 

godności i dbałości 

o kulturę słowa oraz 

estetykę własnego 

wyglądu. 

 

Uczniowi często 

zdarza się brak 

poszanowania 

godności i dbałości 

o kulturę słowa oraz  

estetykę własnego 

wyglądu. 

Uczniowi nagminnie 

zdarza się brak 

poszanowania 

godności 

i dbałości o kulturę 

słowa oraz  estetykę 

własnego wyglądu. 

Stosunek do 

koleżanek i kolegów 

Uczeń jest koleżeński, 

grzeczny, uprzejmy, 

życzliwy. 

 

Uczeń jest koleżeński, 

ale nie wobec 

wszystkich. 

Uczniowi zdarzają  się 

konflikty 

z rówieśnikami lub ma 

obojętny stosunek do 

koleżanek i kolegów. 

Uczeń ma 

lekceważący 

i arogancki stosunek 

do rówieśników. 

 

Postawa wobec 

nauczycieli, 

pracowników szkoły 

i innych osób 

dorosłych np.: 

- zwroty 

grzecznościowe, 

- kultura zachowania 

  i wypowiedzi. 

Uczeń prezentuje 

właściwą postawę 

wobec nauczycieli 

i pracowników szkoły 

oraz innych osób 

dorosłych. 

 

Uczniowi 

sporadycznie zdarza 

się niewłaściwa 

postawa wobec 

nauczycieli, 

pracowników szkoły 

i innych osób 

dorosłych. 

 

Uczniowi często 

zdarza się niewłaściwa 

postawa wobec 

nauczycieli, 

pracowników szkoły 

i innych osób 

dorosłych. 

Uczeń ma 

lekceważący stosunek 

do nauczycieli, 

pracowników szkoły, 

innych osób 

dorosłych. 

C – Aktywność ucznia na forum klasy i szkoły: 

Punktacja 3 pkt. 2 pkt. 1 pkt. 0 pkt. 

Udział w pracach 

na rzecz klasy: 

- prowadzenie g. 

wych. 

- wykonywanie zadań 

w  

   rywalizacji  

Uczeń aktywnie 

uczestniczy w życiu 

klasy i jest inicjatorem 

podejmowanych 

zadań. 

 

Uczeń uczestniczy 

w życiu klasy 

i wywiązuje się 

z powierzonych zadań. 

Uczeń czasami 

uczestniczy w życiu 

klasy lub bierze udział 

w pracach na jej rzecz. 

Uczeń nie bierze 

udziału    w życiu 

klasy i nie wywiązuje 

się 

z przyjętych na siebie 
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   międzyklasowej 

- wykonywanie 

gazetek  

   klasowych 

obowiązków. 

 

Udział w pracach 

na rzecz szkoły, 

środowiska: 

- aktyw biblioteczny, 

- przygotowywanie  

   akademii, 

- poczet sztandarowy, 

- praca w URS, 

- reprezentowanie 

szkoły   / poza 

lekcjami/ 

Uczeń aktywnie 

uczestniczy w życiu 

szkoły. 

Uczeń wywiązuje się 

z powierzonych zadań 

na rzecz szkoły. 

Uczeń czasami bierze 

udział w pracach na 

rzecz szkoły. 

Uczeń nie bierze 

udziału    w żadnych 

pracach na rzecz 

szkoły i nie wywiązuje 

się 

z powierzonych zadań. 

 

/ nie oceniamy 2 razy za to samo w kategorii A i C / 

2. Ujemne punkty otrzymuje uczeń: 

1) za   1 – 6    godz. nieusprawiedliwione             

           7 – 12   godz. nieusprawiedliwione 

         13 – 18   godz. nieusprawiedliwionych 

         19 – 24   godz. nieusprawiedliwionych 

         25 – 30   godz. nieusprawiedliwionych 

:  -1 pkt.  

: - 2 pkt. 

: - 3 pkt. 

: - 4 pkt. 

: - 5 pkt., itd. 

2) za  1 – 7     spóźnienia  

nieusprawiedliwione 

           8 – 12   spóźnień  nieusprawiedliwionych 

         13 – 17   spóźnień  nieusprawiedliwionych 

         18 – 22   spóźnień  nieusprawiedliwionych 

         23 – 27   spóźnień  nieusprawiedliwionych 

:  -1 pkt. 

:  -2 pkt.  

:  -3 pkt.  

:  -4 pkt. 

: - 5 pkt.,, itd.  

3. Obniżenie oceny zachowania o stopień następuje za: 

1) posiadanie lub używanie papierosów, e-papierosów, tabaki, tytoniu; 

2) spożywanie, posiadanie lub rozprowadzanie alkoholu, narkotyków (dopalaczy) lub 

piwa bezalkoholowego; 

3) stosowanie przemocy fizycznej, psychicznej, również w formie elektronicznej; 

4) kradzież; 

5) wymuszanie; 

6) dewastacje; 

7) rażące lekceważenie nauczyciela lub pracownika szkoły, ucznia (koleżanki, kolegi) 

również w formie elektronicznej; 

8) fałszerstwa / ocen, podpisów /; 

9) niewykonanie wybranego lub przydzielonego projektu edukacyjnego                              
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w wyznaczonym terminie, obniżona ocena nie może być wyższa niż dobra. 

4. Dodatnie punkty otrzymuje uczeń za: 

1) pomoc koleżeńską: 1 – 3 punktów / decyduje wych. po konsultacji  

z  nauczycielami /; 

2) wolontariat:                      1 – 3 punktów /decyduje opiekun wolontariatu /; 

3) frekwencję:            

a) 3 punkty  gdy:100% obecności, 

       b) 2 punkty  gdy: do 5 godz. usprawiedliwionych lub 1 dni,  

                  c) 1 punkt gdy: do 10 godz. usprawiedliwionych lub 2 dni. 

§ 58 

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

Ocena zachowania Ilość punktów 

wzorowe 

bardzo dobre 

dobre  

poprawne 

nieodpowiednie  

naganne  

28 – … 

23 – 27 

15 – 22 

 9 – 14 

                                   2 – 8 

                                 … – 1 

2. Przy ustaleniu 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. 

§ 59 

Tryb odwoławczy od ustalonej oceny zachowania ucznia 

1. Uczeń i jego rodzice mają prawo odwołania się od ustalonej oceny zachowania jeśli:  

1) ustalona ocena nie objęła wszystkich kryteriów zawartych w szkolnym regulaminie 

oceniania; 

2) przy ustalaniu oceny został pominięty właściwy tryb jej ustalania. 

2. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) wnoszą podanie do Dyrektora z prośbą o ponowne 

ustalenie oceny zachowania. 

3. Podanie należy złożyć najpóźniej do 7 dni po zakończeniu zajęć edukacyjnych. 
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4. Dyrektor szkoły rozpatruje  podanie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia                                   

i decyduje czy ocena zachowania została ustalona zgodnie z kryteriami i trybem jej 

ustalania zawartym w regulaminie. 

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trybie ustalania oceny, Dyrektor 

powołuje komisję do rozpatrzenia podania o zmianę oceny. Skład komisji i tryb 

ponownego ustalenia oceny rocznej zachowania  reguluje Rozporządzenie  MEN. 

 

Rozdział 7 

      Uczniowie szkoły 

§ 60 

System nagród, wyróżnień i kar 

Nagrody i wyróżnienia 

1. W gimnazjum obowiązuje system wyróżnień, nagród i kar dla uczniów. 

2. Wobec uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu i aktywności społecznej 

stosuje się następujące wyróżnienia i nagrody: 

1) ,,Świadectwo z wyróżnieniem” – otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią  ocen                  

z przedmiotów co najmniej 4,75 i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie; 

2) ,,Nagrodę Dyrektora Szkoły” –przyznaje Dyrektor Szkoły i  otrzymuje ją  uczeń, 

który uzyskał na zakończenie  roku szkolnego najwyższą średnią z przedmiotów                   

i wzorową    ocenę  zachowania; 

3) ,,Nagrodę Rady Pedagogicznej” – przyznaje Rada Pedagogiczna i otrzymuje ją   

uczeń  za najwyższy wynik na egzaminie gimnazjalnym; 

4) Nagrodę „Absolwent Roku” – przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek Kapituły  

i otrzymuje ją uczeń klasy III, który uzyskał przez kolejne 3 lata nauki w szkole 

średnią ocen co najmniej 4,75 i wzorowe zachowanie, wykazał się działalnością 

społeczną na rzecz szkoły i środowiska, posiada dodatkowe osiągnięcia, nagrody lub 

wyróżnienia, w kontaktach jest taktowny, koleżeński, uczciwy i sprawiedliwy, 

reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej i nienaganną postawę uczniowską; 

5) Nagrodę „Sportowiec roku”- przyznaje komisja złożona z nauczycieli wychowania 

fizycznego. Otrzymuje ją uczeń, który zdobył najwyższe lokaty w  zawodach 

sportowych, godnie reprezentuje szkołę, wykazuje się postawą  fair-play, jest 

taktowny, koleżeński, uczciwy, reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej oraz 

nienaganną postawę  uczniowską; 
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6) „Siatkarka roku” - nagrodę za szczególne osiągnięcia sportowe w piłce siatkowej 

przyznaje komisja złożona z nauczycieli wychowania fizycznego; 

7) „Koszykarz roku” - nagrodę za szczególne osiągnięcia sportowe w piłce koszykowej 

przyznaje komisja złożona z nauczycieli wychowania fizycznego; 

8) „Nagrodę Specjalną”– przyznaje  Dyrektor Szkoły absolwentowi, który posiada 

wyjątkowe osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne oraz reprezentuje postawę  

godną   naśladowania; 

9) wpis do pamiątkowej Księgi Matematyków za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 

matematyki; 

10) Nagroda za100% frekwencję ucznia na zajęciach szkolnych w ciągu całego roku 

szkolnego; 

11) uczniowie mogą być nagrodzeni również za: aktywność społeczną oraz  pracę na 

rzecz szkoły, działalność charytatywną, wolontariat, godne reprezentowanie szkoły  

w konkursach i zawodach sportowych poza szkołą, zajęcie wysokich lokat w 

konkursach organizowanych  przez  szkołę, wzorową postawę obywatelską, dzielność 

i odwagę –  nagrody przyznaje Dyrektor Gimnazjum na wniosek wychowawcy 

oddziału, nauczyciela, Rady Uczniów, Rady Rodziców,  po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej. 

3. Szczególnie wyróżniający się uczniowie otrzymują nagrody i wyróżnienia przyznawane 

przez jednostki administracji oświatowej oraz instytucje i organizacje według odrębnych  

zasad. 

4. Nagrody mogą być finansowane przez  Radę Rodziców. 

§ 61 

Kary 

1. Wobec uczniów, niestosujących się do norm i zasad obowiązujących w szkole,  

za lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych, za naruszanie porządku 

szkolnego, łamanie zasad niniejszego statutu stosuje się następujący system kar: 

1) ustne upomnienie przez wychowawcę wobec oddziału; 

2) upomnienie przez wychowawcę lub nauczyciela wobec oddziału z adnotacją                       

w dzienniku lekcyjnym; 

3) upomnienie Dyrektora szkoły z adnotacją w dzienniku lekcyjnym; 

4) nagana Dyrektora szkoły z adnotacją w dzienniku lekcyjnym; 

5) udzielenie nagany przez Dyrektora wobec społeczności  uczniowskiej; 
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6) zawieszenie ucznia w prawach do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, imprezach 

szkolnych   lub pozaszkolnych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz; 

7) wezwanie rodziców i powiadomienie o niewłaściwym zachowaniu ucznia w  szkole 

oraz nieodpowiednim stosunku do obowiązków szkolnych; 

8) pozbawienie pełnienia funkcji społecznej; 

9) wydalenie z organizacji uczniowskiej; 

10) zawieszenie prawa udziału w zajęciach pozalekcyjnych lub reprezentowaniu szkoły  

na zewnątrz; 

11) przeniesienie do równoległego oddziału w szkole na podstawie wniosku 

wychowawcy, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną; 

12) odsunięcie od przywilejów uczniowskich. 

2. Uczeń, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób jest zobowiązany   

do ich przeproszenia i zadośćuczynienia.  

3. Uczeń, którego postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób lub szkoły 

zobowiązany jest do pokrycia w całości lub w części wyrządzonej szkody. Decyzję   

w  tej sprawie podejmuje Dyrektor. 

4. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień (ustnie lub na piśmie). 

5. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się, w terminie 14 dni od decyzji o ukaraniu, 

poprzez Radę Uczniów do Dyrektora Szkoły. 

6. Rodzice powinni być powiadomieni o zastosowanej karze wobec ucznia ustnie lub 

pisemnie  przez wychowawcę w terminie 14 dni od decyzji udzielania kary. 

7. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby, nie dłuższy niż pół roku, jeżeli 

uczeń uzyska zgodę Rady Pedagogicznej lub Dyrektora Szkoły. 

 

§ 62 

Formy działań wychowawczych. 

1. W celu zwiększenia motywacji do wypełniania obowiązków szkolnych                                       

i dyscyplinowania uczniów stosuje się system nagród i kar zapisanych w §60 i §61  

statutu. 

2. Uczniowi, który zachowuje się niewłaściwie, łamiąc postanowienia Statutu, 

wychowawca oddziału, pedagog i inni nauczyciele, starają się pomóc podejmując różne 

działania wychowawcze, m.in. rozmowę wyjaśniającą, pouczenie, upomnienie 

w indywidualnej rozmowie. 
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3. W celu zwiększenia dyscypliny uczniów i bieżącej kontroli ich zachowania są 

organizowane apele porządkowe przez Dyrektora Szkoły lub nauczyciela – opiekuna 

Rady Uczniów. 

4. Szkoła ma obowiązek informować rodziców (prawnego opiekuna) ucznia o przyznanej 

nagrodzie lub zastosowanej karze w terminie 14 dni od pojęcia decyzji o nagrodzie lub 

karze w formie pisemnej lub ustnej.  

§ 63 

Porządek i bezpieczeństwo. 

1. Gimnazjum zapewnia uczniom warunki bezpiecznego pobytu w szkole poprzez: 

1) prawidłowo opracowany tygodniowy rozkład zajęć z zachowaniem zasad higieny 

pracy; 

2) pełną opiekę w czasie trwania zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych  

i  pozalekcyjnych w szkole; 

3) opiekę w czasie trwania przerw międzylekcyjnych  - dyżury nauczycieli; 

4) podstawową opiekę medyczną; 

5) opiekę podczas zajęć poza terenem szkoły i w trakcie wycieczek organizowanych 

przez szkołę. 

2. Nad uczniami przebywającymi na terenie gimnazjum podczas zajęć obowiązkowych, 

nadobowiązkowych, pozalekcyjnych sprawuje opiekę i odpowiada za ich bezpieczeństwo 

nauczyciel prowadzący zajęcia.  

3. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (itp. wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe 

pod warunkiem, że dyrektor wyrazi zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie 

inny pracownik szkoły. 

4. Opiekę nad uczniami w czasie przerw między lekcjami pełnią nauczyciele zgodnie 

z regulaminem dyżurów nauczycielskich i harmonogramem dyżurów opracowanym na 

dany rok szkolny.  

5. Uczniów gimnazjum obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania terenu szkoły w czasie 

przerw i w czasie lekcji w godzinach, w których zgodnie z tygodniowym planem zajęć 

powinni przebywać na terenie szkoły. 

6. Uczniów może zwolnić nauczyciel wychowawca, nauczyciel, który jest asystentem 

wychowawcy oddziału lub wicedyrektor lub Dyrektor szkoły.  

7. Uczniowie mogą być zwolnieni z zajęć wyłącznie – na prośbę rodziców wyrażoną na 

piśmie, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz datę i godzinę wyjścia ze szkoły. 
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8. Rodzice usprawiedliwiają nieobecności swoich dzieci osobiście lub pisemnie w zeszycie 

usprawiedliwień w terminie 7 dni od daty powrotu ucznia do szkoły. Po tym terminie 

nieobecność będzie traktowana jako nieusprawiedliwiona. 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach itp. choroba nauczyciela, dopuszczalne jest 

łącznie grup uczniów lub całych oddziałów i przekazanie pod opiekę jednemu 

nauczycielowi.  

10. Komputery, na których pracują uczniowie są zabezpieczone programem blokującym 

dostęp do treści niepożądanych. Program akceptowany przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej. 

11. Szczegółowe zasady dotyczące porządku w szkole: 

1) przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych uczniowie oczekują w szatni lub świetlicy; 

2) od momentu rozpoczęcia zajęć aż do ich zakończenia uczniowie przebywają                      

na terenie szkoły; 

3) w czasie przerw zabrania się siedzenia na schodach lub parapetach okiennych oraz 

wychodzenia ze szkoły; 

4) wyjście podczas przerw na boisko szkolne odbywa się w określone dni pod opieką 

nauczyciela dyżurującego; 

5) wszelkie incydenty zgłaszane są nauczycielom dyżurującym w czasie przerw; 

6) zabrania się przebywania uczniom w salach lekcyjnych podczas przerw bez opieki 

nauczyciela; 

7) na tablicy na pierwszym piętrze i szatni wystawione są zastępstwa za nieobecnych 

nauczycieli, uczeń jest zobowiązany przygotować się do przedmiotu wskazanego  

na zastępstwie; 

8) w szkole na każdej lekcji oraz zajęciach pozalekcyjnych obowiązuje całkowity zakaz 

używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych; 

9) zabrania się kategorycznie nagrywania i fotografowania osób bez ich zgody; 

10) w czasie lekcji obowiązuje zakaz chodzenia po klasie, wychodzenia z niej                              

i spożywania posiłków; 

11) zabrania się uczniom przynoszenia do szkoły przedmiotów zagrażających 

bezpieczeństwu; 

12) uczniowi nie wolno palić papierosów, e – papierosów, pić alkoholu, używać 

narkotyków i innych środków odurzających; 

13) zabrania się noszenia nadmiaru biżuterii, zdobień, malowania paznokci, twarzy                       

i włosów; 
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14) uczeń zwalniający się z lekcji ma obowiązek przedstawić wychowawcy ( przypadku 

jego nieobecności –  asystentowi wychowawcy lub wicedyrektorowi szkoły) 2 

egzemplarze zwolnienia od rodziców z dokładną datą, godziną oraz przyczyną 

wyjścia ze szkoły; 

15) długoterminowe zwolnienie z wychowania fizycznego (powyżej 1 miesiąca) 

uczniowie składają w sekretariacie Gimnazjum, informując o tym nauczyciela 

wychowania fizycznego, a następnie odbierają od wicedyrektorów decyzję Dyrektora 

o zwolnieniu z zajęć i zanoszącą do nauczyciela wychowania fizycznego. 

§ 64 

1. W przypadku zaistnienia wypadku nauczyciel prowadzący zajęcia powinien: 

1) niezwłocznie udzielić pierwszej pomocy; 

2) powiadomić pielęgniarkę szkolną, która w razie potrzeby ma obowiązek wezwać 

pogotowie ratunkowe; 

3) powiadomić o zdarzeniu Dyrektora szkoły i rodziców. 

§ 65 

Prawa i obowiązki uczniów 

Prawa uczniów 

1. Prawa uczniów wynikają w szczególności z Konwencji o Prawach Dziecka, przepisów 

oświatowych i niniejszego Statutu. 

2. Uczniowie gimnazjum mają prawo do: 

1) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę i poszanowanie jego godności ,bezpieczeństwa, ochronę przed wszelkimi 

formami przemocy fizycznej bądź psychicznej; 

2)  szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i rówieśników; 

3) wolności głoszenia własnych poglądów nie naruszających godności innych ludzi; 

4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

5) uzyskiwania od nauczycieli niezbędnych informacji o formach nauki oraz sposobach 

poszerzania i pogłębiania swoich wiadomości i umiejętności; 

6) informacji o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć; 

7) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy 

wykorzystaniu wszelkich możliwości szkoły; 

8) obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

9) korzystania z pomocy nauczycieli, wychowawców, uczniów w przypadku trudności  

w nauce; 
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10) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się 

w organizacjach działających w szkole; 

11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych 

i księgozbioru podczas zajęć pozalekcyjnych; 

12) reprezentowania szkoły w konkursach przedmiotowych i artystycznych, olimpiadach, 

zawodach sportowych zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami; 

13) brania udziału w imprezach pozaszkolnych (wycieczki, biwaki, wyjścia do teatrów, 

kin, imprezach środowiskowych, itp.); 

14) korzystania z pomocy doraźnej, stypendialnej w ramach środków posiadanych przez 

szkołę; 

15) korzystania z przywilejów: „Dnia bez jedynki” i „numeru niepytanego”. 

3. W przypadku naruszenia praw ucznia obowiązuje określony tryb składania skarg: 

1) zainteresowany uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) może złożyć skargę w formie 

ustnej lub pisemnej odpowiednio do: wychowawcy klasy, przewodniczącego 

Samorządu Uczniowskiego, pedagoga szkolnego lub Dyrektora Szkoły w terminie nie 

później niż 7 dni od zaistniałej sytuacji; 

2) w przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy zobowiązuje się wnoszącego 

skargę do złożenia dodatkowych wyjaśnień w nieprzekraczalnym terminie 7 dni,                   

z jednoczesnym pouczeniem, że nie uzupełnienie tych braków pozostawia skargę bez 

rozstrzygnięcia; 

3) jeżeli skarga dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne osoby, 

instytucje – dyrektor rozpatruje sprawę należącą do jego kompetencji. Pozostałe 

przekazuje w ciągu 7 dni właściwym organom lub instytucjom dołączając odpis 

skargi z powiadomieniem osoby wnoszącej skargę; 

4) podczas rozpatrywania skarg i wniosków gromadzone są niezbędne materiały;  

5) Dyrektor szkoły powinien być na bieżąco informowany o toku postępowania w danej 

sprawie; 

6) o wyniku rozpatrzenia skargi uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) powinien być 

poinformowany w ciągu 14 dni od wpłynięcia skargi. W uzasadnionych przypadkach 

termin ten może być przedłużony o 30 dni po uprzednim poinformowaniu osób 

zainteresowanych; 

7) skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora do organu wyższej instancji. 
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§ 66 

Obowiązki uczniów. 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Gimnazjum   

a w szczególności: 

1) zachowywać się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka; 

2) dbać o honor i tradycje szkoły, tworzyć jej autorytet; 

3) godnego kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy 

ojczystej, zabrania się używania wulgaryzmów; 

4) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły; 

5) regularnie uczęszczać na lekcje, przygotowywać się do nich oraz właściwie 

zachowywać się w ich trakcie; 

6) aktywnego uczestnictwa w lekcjach; 

7) postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

8) godnie reprezentować szkołę; 

9) dbać o schludny i estetyczny wygląd oraz nosić ustalony wzór jednolitego stroju 

szkolnego; 

10) przestrzegać zasad kultury; 

11) odnosić się z szacunkiem do koleżanek i kolegów, nauczycieli i innych pracowników 

szkoły; 

12) szanować pracę nauczycieli, rodziców, innych pracowników szkoły a także własną; 

13) odpowiadać za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój; 

14) nie stwarzać sytuacji, które zagrażałyby zdrowiu i życiu własnemu bądź innych osób; 

15) szanować poglądy i przekonania innych ludzi; 

16) poszanowania godności i wolności drugiego człowieka; 

17) reagowania na przejawy agresji i przemocy; 

18) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole ( za uszkodzenie  mienia  szkolnego              

odpowiadają rodzice);       

19) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Gimnazjum, Rady 

Pedagogicznej oraz ustaleniom Rady Uczniów; 

20) stosować się do obowiązującego w szkole Statutu. 
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§ 67 

Jednolity strój uczniowski. 

1. W gimnazjum obowiązuje uczniów noszenie jednolitego stroju uczniowskiego.  

2. Wzór jednolitego stroju określa Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców                    

i Uczniowską Radą Szkoły. 

3. W gimnazjum obowiązuje następujący wzór jednolitego stroju uczniowskiego: 

1) dziewczęta – podkoszulki, bluzy, swetry, żakiety w kolorach: biały, niebieski, 

granatowy, czarny i szary; 

2) chłopcy – podkoszulki, koszule, swetry, bluzy, marynarki w kolorach: biały, 

niebieski, granatowy, czarny i szary. 

4. Z okazji świąt i uroczystości szkolnych, miejskich lub państwowych oraz podczas 

reprezentowania szkoły uczeń zakłada strój galowy tzn. dziewczęta – białą bluzkę lub 

koszulę, czarne lub granatowe spodnie lub spódnicę, chłopcy –  białą koszulę, czarne lub 

granatowe spodnie, uzupełnieniem stroju może być marynarka lub żakiet. 

5. Sytuacje w których uczeń nie zakłada jednolitego stroju uczniowskiego to; bal 

gimnazjalny, dyskoteki lub zabawy w szkole. 

6. Dyrektor  może jednorazowo wyrazić zgodę na nie noszenie jednolitego stroju  

w sytuacjach wyjątkowych nie określonych w § 66 pkt.5 Statutu. 

Rozdział 8 

§ 68 

Ceremoniał i tradycje szkoły 

1. Gimnazjum posiada patrona, logo i sztandar, który wprowadza na ważne uroczystości 

szkolne, lokalne, państwowe o charakterze historyczno – patriotycznym.   

2. Gimnazjum prowadzi Kronikę Gimnazjum. 

3. Gimnazjum prowadzi Księgę Matematyków. 

4. Gimnazjum posiada swoje tradycje, organizuje akademie, oraz uroczyste apele                             

i spotkania z okazji: 

1) Inauguracji roku szkolnego; 

2) Pasowania na Gimnazjalistę; 

3) Dnia Edukacji Narodowej; 

4) Święta Odzyskania Niepodległości – 11 Listopada; 

5) Rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz – Birkenau; 

6) Święta Konstytucji 3 Maja; 

7) Pożegnania klas III; 
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8) Zakończenia roku szkolnego.  

5. Gimnazjum składa i wysyła życzenia do instytucji, z którymi współpracuje. 

§ 69 

Rozpowszechnianie tekstu Statutu 

1. Statut przechowuje  się i udostępniany jest w sekretariacie, bibliotece szkolnej i na 

szkolnej stronie internetowej. 

2. Wychowawcy klas zapoznają uczniów i ich rodziców z treścią Statutu. 

§ 70 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.  

2. Tablice i stemple gimnazjum zawierają nazwę gimnazjum.  

3. Gimnazjum może używać logo szkoły.  

4. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Zasady prowadzenia przez gimnazjum gospodarki finansowej i materiałowej określa 

organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.       

§ 71 

1. Organem do uchwalania zmian w statucie gimnazjum jest Rada  Pedagogiczna.  

2. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały Rady Pedagogicznej. 

3. Statut może być udostępniany rodzicom (prawnym opiekunom), nadzorowi 

pedagogicznemu i organowi prowadzącemu. 

§ 72 

1. Postanowienia Statutu obowiązują całą społeczność gimnazjum. 

2. Wszelkie sprawy nie uregulowane w Statucie Gimnazjum rozstrzyga się na podstawie 

stosownych przepisów. 

3. Zmiany i uzupełnienia w niniejszym Statucie mogą być dokonywane na wniosek jednego  

z organów szkoły. 

4. Zmiany i uzupełnienia są uchwalane przez Radę Pedagogiczną zwykłą większością 

głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady. 

§ 73 

1. Statut Gimnazjum nr 2 im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu  wchodzi w życie z dniem 

podjęcia uchwały przez Radę Pedagogiczną Miejskiego Gimnazjum nr 2                               

im. Ł. Górnickiego  w Oświęcimiu 

            

 Oświęcim, 6 kwietnia 2016 roku                            


