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Rozdział I 

Informacje ogólne 

 

§ 1 

 

1. Szkoła posiada nazwę: Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego (zwanego dalej Szkołą). Nazwa 

Szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. 

2. Szkoła ma siedzibę w Lublinie przy Alejach Racławickich 17. 

 

§ 2 

 

1. Organem prowadzącym Szkołę jest Fundacja Ratione Fortes z siedzibą 20-059 Lublin, Aleje 

Racławickie 17, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS 

pod numerem 0000508340, NIP 7123280118, REGON 061681449. 

2. Podmiot prowadzący Szkołę odpowiada za całokształt jego działalności, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa państwowego. 

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty. 

4. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny oparty jest na etyce katolickiej oraz na 

zasadach wynikających z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. 

 

§ 3 

 

1. Cykl kształcenia w Szkole realizowany jest w oparciu o przepisy prawa dotyczące edukacji 

w szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych. 

2. Szkoła jest trzyletnim gimnazjum, w którym w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin 

gimnazjalny. 

 

§ 4 

 

Szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych posiadających 

uprawnienia szkół publicznych, to jest: 

1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe kształcenia ogólnego, 

2) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny 

wymiar obowiązujących zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania 

szkoły publicznej tego typu, 

3) stosuje przepisy dotyczące czasu rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz 

przerw i ferii określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie 

organizacji roku szkolnego, 

4) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów 

i sprawdzianów ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej, z wyjątkiem egzaminów 

wstępnych, 

5) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych, 

6) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje 

określone dla nauczycieli szkół publicznych. 



 

§ 5 

 

Gimnazjum jest szkołą dostępną dla wszystkich uczniów, których Rodzice /prawni opiekunowie/ 

wybierają ją dla swoich dzieci i akceptują jej Statut. 

 

Rozdział II 

Cele i zadania Szkoły 

 

§ 6 

 

1. Podstawowym celem Szkoły jest wspieranie integralnego rozwoju uczniów w procesie 

wychowania, nauczania i opieki określonym dla gimnazjum, realizowanym zgodnie z prawem 

oświatowym. 

2. Szkoła wychowuje uczniów do odpowiedzialności za siebie i innych oraz do odpowiedzialności 

za dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym. 

3. Nadrzędnym celem Szkoły jest kształtowanie dojrzałej osobowości uczniów oraz 

przygotowanie ich do godnego i twórczego udziału w życiu współczesnego świata. 

4. Zasady i wartości chrześcijańskie stanowią fundament procesu wychowawczego opisanego 

szczegółowo w programie wychowawczo - profilaktycznym, są uwzględniane w programach 

kształcenia i ukazywane w środowisku Szkoły w szczególności przez nauczycieli i osoby 

pełniące funkcje kierownicze. 

5. W Szkole nauczyciele wprowadzają uczniów w świat wiedzy naukowej, wdrażają ich do 

samodzielności, pomagają w podejmowaniu decyzji dotyczących kierunku dalszej edukacji 

i przygotowują do aktywnego udziału w życiu społecznym. 

 

§ 7 

 

Edukacja w Szkole, wspomagając rozwój ucznia jako osoby i wprowadzając go w życie społeczne 

winna przede wszystkim: 

1) wprowadzać uczniów w świat nauki przez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod 

właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze 

kształcenie, 

2) rozbudzać i rozwijać indywidualne zainteresowania uczniów, 

3) rozwijać poczucie odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego 

dziedzictwa kulturowego, 

4) wprowadzać uczniów w świat kultury i sztuki, 

5) rozwijać umiejętności społeczne uczniów poprzez zdobywanie prawidłowych doświadczeń 

we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej. 

 

§ 8 

 

1. Gimnazjum zapewnia udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez 

psychologa szkolnego, pedagoga, doradcę zawodowego, wychowawców klas, nauczycieli 

zajęć edukacyjnych i współpracę z instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu 

i zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz 

rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników 



 

wpływających na jego funkcjonowanie w szkole w celu wspierania potencjału rozwojowego 

ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły 

i w środowisku społecznym. 

3. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia w Gimnazjum wynika 

w szczególności z: 

1) niepełnosprawności, 

2) niedostosowania społecznego, 

3) zaburzeń zachowania lub emocji, 

4) deficytów kompetencji i zaburzeń językowych, 

5) choroby przewlekłej, 

6) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

7) niepowodzeń edukacyjnych wywołanych specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 

8) zaniedbań środowiskowych, 

9) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmiana środowiska 

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą, 

10) posiadania szczególnych uzdolnień. 

4. Psycholog szkolny, pedagog i doradca zawodowy współpracują ściśle z nauczycielami, 

wychowawcami i rodzicami /prawnymi opiekunami/. 

5. Psycholog szkolny i pedagog oraz wychowawca danej klasy otaczają szczególną opieką 

uczniów, którym z powodu sytuacji rodzinnej lub losowej potrzebne są specjalne formy opieki, 

w tym stała lub doraźna pomoc materialna. 

6. Uczniom, którzy z przyczyn rozwojowych, z powodu szczególnych sytuacji rodzinnych lub 

losowych potrzebują wsparcia udziela się go w następujących formach: 

1) organizowanie zajęć wyrównujących braki w wiadomościach i umiejętnościach, 

2) podejmowanie działań mających na celu ograniczanie lub likwidowanie zaburzeń 

rozwojowych, 

3) organizowanie opieki nad uczniem niesprawnym lub przewlekle chorym, 

4) poradnictwo dotyczące rozwiązywania konfliktów rówieśniczych, rodzinnych 

i środowiskowych, 

5) organizowanie opieki materialnej w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę 

i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Gimnazjum jest udzielana w trakcie bieżącej pracy 

z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

2) zajęć rozwijających umiejętność uczenia się, 

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

4) zajęć o charakterze terapeutycznym, 

5) zajęć związanych z wyborem dalszego kształcenia i przyszłego zawodu, 

6) warsztatów, porad i konsultacji. 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Gimnazjum rodzicom uczniów 

i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu 

zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom. 

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizuje dyrektor Gimnazjum, wyznaczając 

nauczyciela koordynującego działania w tym zakresie w szkole i sprawując nad nimi nadzór. 

10. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum jest dobrowolne 

i nieodpłatne. 



 

11. Wychowawca klasy lub inni specjaliści planują udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej we współpracy z rodzicami /prawnymi opiekunami/ ucznia. 

12. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną specjaliści 

udzielający uczniom pomocy wspierają nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych w 

dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości intelektualnych i psychofizycznych 

ucznia. 

13. W przypadku, gdy pomoc psychologiczno-pedagogiczna, którą został objęty uczeń nie 

przynosi pożądanych rezultatów szkoła, za zgodą rodziców /prawnych opiekunów/ ucznia 

albo pełnoletniego ucznia, występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie 

diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia. 

14. Dyrektor umożliwia realizowanie zaproponowanych przez poradnie metod i sposobów pracy 

z uczniem na terenie szkoły, powiadamiając uprzednio o tym rodziców lub pełnoletniego 

ucznia. 

15. Gimnazjum ściśle współpracuje z rodzicami ucznia w zakresie nauczania, wychowania 

i profilaktyki , informując ich o bieżącej sytuacji ucznia w szkole. 

16. Gimnazjum umożliwia dostęp do informacji o uczniu za pomocą dziennika internetowego 

Librus, w czasie konsultacji, zebrań i indywidualnych spotkań. 

17. Gimnazjum organizuje spotkania rodziców z przedstawicielami poradni psychologiczno-

pedagogicznych lub specjalistycznych, policji lub pracownikami służby zdrowia.  

 

§ 9 

 

1. W trakcie odbywania obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych 

i pozalekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia. 

Nauczyciel ma za zadanie sprawdzenie obecności albo nieobecności ucznia w dzienniku 

lekcyjnym lub, w przypadku zajęć pozalekcyjnych, w dzienniku zajęć. 

2. Nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe, dodatkowe, pozalekcyjne i pozaszkolne są 

zobowiązani do: 

1) przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas tych zajęć, 

2) usuwania dostrzeżonego zagrożenia w trakcie zajęć lub niezwłocznego zgłoszenia 

o zagrożeniu dyrekcji szkoły, 

3) niezwłocznego reagowania na nagłą, niespodziewana nieobecność ucznia poprzez 

poinformowanie o tym fakcie wychowawcy klasy i jego rodziców, 

4) przestrzegania regulaminów obowiązujących w pracowniach przedmiotowych. 

3. W czasie wycieczek szkolnych oraz różnorodnych wyjazdów opiekę nad uczniami sprawuje 

kierownik wycieczki i opiekunowie. 

4. Kierownik wycieczki przedstawia uczestnikom wycieczki oraz ich rodzicom /prawnym 

opiekunom/ regulamin imprezy. Warunkiem uczestnictwa w wycieczce jest zaakceptowanie 

regulaminu. 

5. Uczeń może samodzielnie przybyć na miejsce zbiórki i może samodzielnie wrócić do domu po 

zakończeniu wycieczki jeżeli dysponuje pisemną zgodą rodziców /prawnych opiekunów/. 

6. W czasie przerw międzylekcyjnych opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele zgodnie ze 

stosownym planem dyżurów. 

7. Opiekę nad bezpieczeństwem młodzieży sprawują również dwaj pracownicy szkoły przy 

pomocy monitoringu. 

8. Zakres obowiązków nauczyciela pełniącego dyżur: 

1) punktualne rozpoczynanie i kończenie dyżuru, 



 

2) dbałość o bezpieczeństwo młodzieży poprzez kontrolę ich zachowania, 

3) informowanie wychowawcy danej klasy o niewłaściwym zachowaniu ucznia w czasie 

przerwy, 

4) aktywne reagowanie na wszelkie przejawy agresji i zagrożeń zdrowia, życia 

i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły. 

9. Przewidywana nieobecność na dyżurze wynikająca z przyczyn obiektywnych nauczyciel 

zgłasza dyrektorowi nie później niż dwa dni przed planowanym terminem. 

10. Nauczyciel wskazany przez dyrektora szkoły jest zobowiązany do pełnienia dodatkowego 

dyżuru w zastępstwie nieobecnego nauczyciela. 

11. Kontrolę nad pełnieniem dyżurów sprawuje dyrektor szkoły. 

12. W szkole obwiązują następujące zasady postępowania przypadku zaistnienia wypadku z 

udziałem ucznia: 

1) nauczyciel, wychowawca lub inny pracownik szkoły, który zauważył lub otrzymał 

informację o wypadku ucznia, jest zobowiązany udzielić pierwszej pomocy 

poszkodowanemu i zawiadomić natychmiast o wypadku higienistkę szkolną, dyrektora 

Gimnazjum i pracownika służby BHP, 

2) w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia ucznia higienistka szkolna, dyrektor, 

wychowawca, nauczyciel lub inny pracownik szkoły niezwłocznie wzywa karetkę 

pogotowia i p owiadamia rodziców /prawnych opiekunów/, 

3) w przypadkach niewymagających natychmiastowej pomocy pogotowia ratunkowego 

wychowawca klasy, nauczyciel, dyrektor szkoły powiadamia o wypadku rodziców 

/prawnych opiekunów/ ucznia i wspólnie z nimi ustala dalszy tok postępowania. 

13. Zasady bezpiecznego korzystania z sali gimnastycznej, siłowni oraz pracowni 

przedmiotowych określają regulaminy korzystania z tych pomieszczeń umieszczone w 

widocznych miejscach. 

14. Nauczyciele zobowiązani są do zapoznania uczniów z zasadami bezpieczeństwa przed 

każdymi zajęciami, podczas których istnieje możliwość powstania zagrożeń dla życia lub 

zdrowia uczniów. Dotyczy to przede wszystkim zajęć sportowych i wyjść na zajęcia poza 

teren szkoły. 

15. Mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony uczniów przed przemocą, 

kradzieżami, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej, 

decyzję o wpuszczeniu do budynku szkoły osób nie będących uczniami lub pracownikami 

Gimnazjum, podejmuje portier lub wyznaczony pracownik obsługi pełniący dyżur 

w portierni. 

16. Gimnazjum podejmuje działania związane z bezpieczeństwem uczniów dotyczącym treści, 

które mogą stanowić zagrożenie dla ich rozwoju i uchronić od demoralizacji. Dotyczy to w 

szczególności zainstalowania i aktualizowania oprogramowania zabezpieczającego dostęp do 

niewłaściwych treści w Internecie.  

17. Wnętrze i bezpośrednie otoczenie budynku szkoły objęte jest nadzorem kamer celem 

zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. 

 

§ 10 

 

Uczniowie mają obowiązek uczestniczenia w pełni w procesie wychowania i nauczania 

obowiązującym w szkole. W zależności od światopoglądu uczęszczają na zajęcia religii albo 

etyki. W przypadku udokumentowania przez rodziców /prawnych opiekunów/ przynależności 



 

do innej grupy wyznaniowej, uczeń może zostać zwolniony przez Dyrektora z uczęszczania 

na ww. zajęcia. 

§11 

 

1. Zadaniem Szkoły jest wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów przez harmonijną 

realizację nauczania, wychowania, przeciwdziałania zagrożeniom i opiekę. 

 

2. Wspierając rodzinę w wychowaniu dzieci, szkoła pomaga uczniom przejmować 

odpowiedzialność za dalszy rozwój osobowy, w tym kształcenie. Wspomaga w rozwoju 

uczniów zdolnych oraz uczniów potrzebujących pomocy. 

 

§ 12 

 

Szkoła wykonuje swoje zadania poprzez: 

1) prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z planem nauczania, 

2) organizację zajęć dodatkowych odpowiadających specyficznym i rozwojowym potrzebom 

uczniów, 

3) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności na poziomie gimnazjum, 

4) przygotowanie uczniów do dokonywania świadomego wyboru dalszej edukacji, 

5) przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym we współpracy z takimi 

instytucjami jak: szkoły podstawowe, szkoły ponadgimnazjalne, uniwersytety, szkoły 

wyższe, szkoły językowe, domy kultury, teatry, instytucje charytatywne, jednostki 

samorządowe i inne. 

6) zapewnienie uczniom bezpiecznych i przyjaznych warunków przebywania w Szkole 

podczas zajęć dydaktycznych, zajęć dodatkowych, przerw oraz imprez szkolnych, 

7) promowanie zdrowego i bezpiecznego trybu życia, 

8) systematyczną analizę postępów w nauce, kontrolowanie i diagnozowanie zachowań 

uczniów, 

9) systematyczną współpracę z rodzicami, 

10) systematyczną analizę pracy nauczycieli i innych pracowników Szkoły, 

11) rozwijanie bazy lokalowej i materialnej Szkoły. 

 

§ 13 

 

1. Realizując zadania systemu oświaty i wychowania w zakresie gimnazjum Szkoła 

w szczególności: 

1) wychowuje  młodzież  w  poszanowaniu  tradycji,  historii  i  kultury  narodowej,  ucząc 

jednocześnie szacunku dla społeczności i osób reprezentujących inne kultury i narody, 

2) kształci – przestrzegając obowiązującego prawa, według dopuszczonych do użytku w szkole 

programów nauczania, 

3) umożliwia uczniom potrzebującym pomocy bardziej indywidualne wsparcie według potrzeb 

ucznia i możliwości Szkoły, 

4) zapewnia młodzieży opiekę w czasie zajęć szkolnych, a we współpracy z rodzicami może 

dodatkowo wspierać działania wychowawcze rodziny w formach dostosowanych do 

potrzeb, 

5) wspiera rozwój religijny uczniów poprzez stwarzanie warunków formacji i organizowanie 

różnych jej form. 



 

2. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole i poza Szkołą podczas zorganizowanych zajęć 

sprawują nauczyciele, zgodnie z planem zajęć szkolnych. 

3. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawcy klasy. 

4. Szkoła wspiera wychowawczą rolę rodziny w oparciu o własny program wychowawczy. Jako 

priorytetowe ustala się następujące działania wychowawcze: 

1) angażowanie wszystkich nauczycieli oraz rodziców w proces wspierania rozwoju uczniów 

oraz dążenie do przyjęcia wspólnej koncepcji wychowania, 

2) podtrzymywanie więzi z absolwentami Szkoły. 

 

§ 14 

 

1. Szkoła może prowadzić oddziały dwujęzyczne z językiem angielskim będącym drugim 

językiem nauczania wybranych przedmiotów zgodnych z zainteresowaniami zespołów 

klasowych. 

2. Dyrektor na wniosek rodziców /prawnych opiekunów/ oraz na podstawie opinii publicznej 

poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo 

niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni 

specjalistyczne może zwolnić ucznia z nauki drugiego języka obcego na zasadach określonych 

w odrębnych przepisach. 

 

Rozdział III 

Organy Szkoły 

 

§ 15 

 

Organami Szkoły są: 

1) Dyrektor, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Samorząd Uczniowski. 

 

§ 16 

 

Dyrektora Szkoły zatrudnia i zwalnia organ prowadzący, przy zachowaniu odpowiednio 

odrębnych przepisów. 

 

§ 17 

 

1. Dyrektor Szkoły kieruje całą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz, jest 

odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań Szkoły zgodnie ze statutem oraz prawem 

oświatowym. 

2. Do podstawowych zadań Dyrektora Szkoły należy: 

1) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły, 

2) zatwierdzanie i nadzór nad realizacją programów regulujących pracę Szkoły, 

zaakceptowanych uprzednio przez Radę Pedagogiczną, 

3) ułatwianie nauczycielom doskonalenia kwalifikacji zawodowych, 

4) przyjmowanie uczniów do Szkoły, 

5) skreślanie ucznia z listy uczniów, 



 

6) organizowanie administracyjnej i gospodarczej obsługi Szkoły, 

7) nadzorowanie pracy nauczycieli i pozostałych pracowników oraz kontrolowanie 

przestrzegania dyscypliny pracy, 

8) dbałość o prawidłowy stan dokumentacji Szkoły, 

9) dopuszczanie do użytku w Szkole programów nauczania przedstawionych przez 

nauczycieli oraz listy podręczników, które zostały wybrane przez Zespoły Przedmiotowe 

i zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną dla danego cyklu kształcenia. 

10) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki pełnego harmonijnego rozwoju, 

11) udziela zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, 

12) stwarza warunki do działania w szkole organizacji wzmacniających jej rolę wychowawczą, 

dydaktyczną i opiekuńczą, 

13) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, 

14) współpracuje z Samorządem Uczniowskim; 

15) wykonuje inne zadania związane z działalnością i funkcjonowaniem Szkoły. 

3. Dyrektor Gimnazjum jako przewodniczący Rady Pedagogicznej w szczególności: 

1) zwołuje i prowadzi jej posiedzenia, 

2) kieruje pracami rady pedagogicznej, 

3) wstrzymuje wykonanie podjętych uchwał niezgodnych z prawem. 

 

§ 18 

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych 

zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni 

w Szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym, na 

zaproszenie Dyrektora Szkoły, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. 

3. Dyrektor Szkoły jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 

4. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły; 

2) projektowanie statutu szkoły, jego zmian i zatwierdzenie treści statutu; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w gimnazjum; 

4) podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów; 

5) typowanie uczniów do nagród i stypendiów naukowych; 

6) opiniowanie wniosków o skreślenie ucznia z listy uczniów Szkoły; 

7) utrzymywanie kontaktów z rodzicami i współpraca z domem ucznia w procesie 

wychowawczym; 

8) dbanie o majątek Szkoły; 

9) podejmowanie działań zmierzających do prawidłowej realizacji programu dydaktyczno – 

wychowawczego; 

10) kreowanie wizerunku Szkoły; 

11) wydawanie opinii o programach nauczania oraz o liście podręczników wybranych przez 

zespoły przedmiotowe; 

12) opiniowanie różnorodnych działań wychowawczych i dydaktycznych w szkole zgodnych 

z aktualnymi przepisami prawa. 

  



 

§ 19 

1. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy jej członków. 

 

2. Osoby biorące udział w zebraniach Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów 

i ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły. 

 

§ 20 

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski. 

2. Zasady działania i wybierania Samorządu określa Regulamin. 

3. Regulamin ustala ogół uczniów w głosowaniu, a zatwierdza go Dyrektor. Regulamin nie może 

być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

 

§ 21 

Zadania i kompetencje Samorządu Uczniowskiego: 

1) Samorząd Uczniowski występuje do Dyrektora Szkoły o powołanie opiekuna, 

2) organy Samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów w szkole. Samorząd jest 

inicjatorem i organizatorem wspólnych działań uczniów, 

3) plan działań Samorządu musi być wcześniej przedstawiony Dyrektorowi w celu uzyskania 

akceptacji, 

4) Samorząd może przedstawiać Dyrektorowi Szkoły i pozostałym organom Szkoły 

propozycje i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, 

5) tworzenie i działanie samorządu ma wymiar wychowawczy i powinno być spójne ze 

Statutem Szkoły. 

 

§ 22 

Samorząd Uczniowski troszczy się w szczególności o to, aby uczniowie: 

1) znali program nauczania i wychowania oraz stawiane im wymagania, 

2) znali obowiązujący w szkole system oceniania, 

3) mieli zapewnioną jawną i sprawiedliwą ocenę postępów w nauce i zachowaniu, 

4) mieli możliwość organizowania w porozumieniu z Dyrektorem gimnazjum działalności 

kulturalnej, artystycznej, sportowej, oświatowej i formacyjnej, 

5) mieli zapewnioną właściwą proporcję między wysiłkiem szkolnym a możliwością 

rozwijania zainteresowań i uzdolnień, poprzez właściwą organizację życia szkolnego, 

6) mogli redagować i wydawać gazetę szkolną. 

 

§ 23 

 

Rodzice /prawni opiekunowie/ i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, 

kształcenia i profilaktyki dzieci. 

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

/prawnych opiekunów/ o: 

1) warunkach i sposobie uzyskiwania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o kryteriach oceniania zachowania, 

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

z przedmiotów nauczania i zachowania, 



 

3) sposobie i terminie usprawiedliwiania nieobecności ucznia. 

2. Rodzice /prawni opiekunowie/ maja prawo do uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego 

dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce. 

3. Rodzice /prawni opiekunowie/ mają prawo do porad w sprawach nauczania i dalszego 

kształcenia swojego dziecka. 

4. Rodzice /prawni opiekunowie/ maja prawo do wyrażania i przekazywania Dyrektorowi 

i organowi prowadzącemu Gimnazjum opinii na temat pracy Gimnazjum. 

5. Na początku roku szkolnego wychowawcy klas podają do wiadomości rodziców terminy 

zebrań klasowych prowadzonych przez wychowawcę klasy oraz terminy konsultacji, w których 

uczestniczą nauczyciele przedmiotów nauczania. 

6. Szkoła nie ma obowiązku informowania rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich 

dziecka w jakiejkolwiek formie pisemnej. 

 

§ 24 

 

1. W trosce o dobro Szkoły i uczniów ustawa o systemie oświaty zobowiązuje wszystkie organy 

Szkoły do współpracy. 

2. Sprawy sporne dotyczące organów Szkoły rozstrzyga się w trakcie rozmowy zainteresowanej 

strony z Dyrektorem. 

3. Skargi, wnioski i opinie mogą być składane do Dyrektora Szkoły w formie pisemnej. Dyrektor 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni od złożenia pisma, wyznacza termin rozmowy. 

4. W rozmowie, w zależności od rodzaju sprawy, może uczestniczyć przedstawiciel organu 

prowadzącego, wychowawca, psycholog (pedagog) szkolny. 

5. Na skargi i wnioski, w których składający postulują pisemną odpowiedź, Dyrektorowi 

przysługuje termin nie dłuższy niż 14 dni. 

6. Sprawy sporne pomiędzy Dyrektorem Szkoły, a Radą Pedagogiczną rozstrzyga organ 

prowadzący Szkołę z uwzględnieniem przepisów prawa zawartych w Statucie Szkoły. 

 

Rozdział IV 

Organizacja pracy Szkoły 

 

§ 25 

 

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym określa 

arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez organ 

prowadzący Szkołę w terminie określonym w odrębnych przepisach. 

 

§ 26 

Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych 

i letnich określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego. 

 

 

 

§ 27 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. Liczba uczniów w oddziale nie 

przekracza 18. 



 

2. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych, informatyki oraz na zajęciach, 

dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym 

laboratoryjnych. 

 

§ 28 

 

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 

zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując liczbę godzin uwzględnionych w 

tygodniowym rozkładzie zajęć. W sytuacjach szczególnych Dyrektor może ustalić specjalny 

plan zajęć w danym dniu. 

 

2. Zajęcia edukacyjne mogą też być organizowane według innych zasad, w szczególności mogą 

odbywać się poza Szkołą. 

3. W Szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze 

ustalonym przez Dyrektora, stosownie do posiadanych środków finansowych. 

 

§ 29 

 

1. Uczniowie Szkoły biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego pod opieką nauczyciela. 

2. Projekt edukacyjny 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. 

3. Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania zawartych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. 

4. Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, ustala: 

1) zadania nauczyciela pod opieką, którego realizowany jest projekt edukacyjny, 

2) czas realizacji projektu edukacyjnego, 

3) termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego, 

4) sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym, 

5) inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego. 

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

edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców /prawnych opiekunów/ o warunkach realizacji 

projektu edukacyjnego. 

6. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz jego temat wpisuje się na 

świadectwo ukończenia gimnazjum. 

7. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego , o którym mowa w art. 44 

p. ust. 2 ustawy, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie 

informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

8. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach oceniania 

zachowania ucznia gimnazjum zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym. 

 

 

 



 

§ 30 

 

Organizacja i zadania Szkolnego Koła Wolontariatu w Gimnazjum. 

1. Wolontariat oznacza działania, których celem jest dobro innych osób lub instytucji, 

wykonywane z własnej woli i bez wynagrodzenia, skierowane do ludzi spoza kręgu 

przyjaciół, rodziny, kolegów. 

2. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu, poza czasem przeznaczonym na 

realizacje obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Działania podejmowane w ramach wolontariatu Gimnazjum są uzależnione od: 

1) zapotrzebowania na wsparcie społeczności szkolnej i lokalnej, w której znajduje się 

Gimnazjum, 

2) możliwości realizacji wolontariatu zależnej od poziomu kompetencji i wieku uczniów 

podejmujących działalność wolontariacką. 

4. W Gimnazjum działa Szkolne Koło Wolontariatu, do którego mogą należeć uczniowie 

Gimnazjum. 

5. Szkolne Koło Wolontariatu może podejmować wolontariat: 

1) stały poprzez systematycznie oferowane wsparcie w sposób zorganizowany i cyklicznie 

zaplanowany, 

2) akcyjny, polegający na jednorazowym wspieraniu określonych akcji, organizacji zbiórek 

oraz pomocy w organizowaniu wydarzeń dla różnych grup osób potrzebujących. 

6. Opiekę nad szkolnym wolontariatem sprawuje wyznaczony przez dyrektora szkoły 

nauczyciel odpowiedzialny za całokształt Szkolnego  Koła Wolontariatu i pełniący te funkcje 

społecznie. 

7. Do zadań nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu należy: 

1) opracowanie regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu we współpracy z wolontariuszami, 

2) organizowanie rekrutacji, spotkań i szkoleń dla wolontariuszy, 

3) wspieranie wolontariuszy w trudnych sytuacjach, 

4) motywowanie wolontariuszy do działania i monitorowanie ich pracy, 

5) wyznaczanie kierunków pracy Koła, 

6) określanie terminów realizacji zadań, 

7) reprezentowanie szkolnego wolontariatu w szkole i instytucjach zewnętrznych, 

8) przekazywanie informacji zwrotnych o jakości pracy wolontariuszy i ich osiągnięciach, 

9) ewaluacja prowadzonych działań w tym przygotowanie rocznego sprawozdania z pracy 

wolontariatu. 

8. Miejscem działania Szkolnego Koła Wolontariatu jest siedziba Gimnazjum. 

9. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być każdy uczeń, który wyraża chęć 

aktywnego w nim uczestnictwa polegającego na wypełnianiu obowiązków wynikających z 

regulaminu. 

10. Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu opiera się na zasadzie bezinteresowności 

i dobrowolności. 

11. Prawa wolontariusza: 

1) zgłaszanie własnych propozycji, inicjatyw, 

2) podejmowanie działań w wymiarze nieutrudniającym nauki  w szkole, pracy, domu 

i odpoczynku, 

3) wsparcie ze strony opiekuna i członków Szkolnego Koła Wolontariatu, 

4) otrzymanie pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy w ramach wolontariatu, 



 

5) rezygnacja z pracy na rzecz wolontariatu po zgłoszeniu tego faktu do opiekuna Szkolnego 

Koła Wolontariatu. 

12. Obowiązki wolontariusza: 

1) wykonywanie pracy na rzecz Szkolnego Koła Wolontariatu, 

2) uczestniczenie w spotkaniach i zebraniach Szkolnego Koła Wolontariatu, 

3) działania na rzecz rozwoju Koła, 

4) uczestnictwo w co najmniej 70% akcji organizowanych przez szkolne Koło Wolontariatu, 

w przypadku ubiegania się o otrzymanie pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy. 

13. Uczniowie, którzy nie osiągnęli 18-go roku życia przedstawiają opiekunowi Koła pisemna 

zgodę rodziców /prawnych opiekunów/ na uczestnictwo w działalności Koła. 

14. Szkolne Koło Wolontariatu prowadzi działalność informacyjną w formie: 

1) plakatów, 

2)  informacji zamieszczanych na stronie internetowej Gimnazjum, 

3) prezentacji sprawozdania z działalności Koła przedstawianego na zakończenie roku 

szkolnego Radzie Pedagogicznej przez opiekuna wolontariatu. 

 

§ 31 

 

1. Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb czytelniczych i zainteresowań uczniów, realizacji 

zadań edukacyjnych, w tym wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczycieli, doskonaleniu zawodowemu oraz wypełnianiu innych zadań Szkoły. 

2. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel, któremu powierzone zostało to zadanie. 

3. Szczegółowe zasady działania biblioteki szkolnej określa regulamin biblioteki. 

 

§32 

 

Nauczyciel – bibliotekarz w szczególności: 

1) opracowuje organizację biblioteki szkolnej, 

2) gromadzi i opracowuje zbiory, 

3) prowadzi selekcję i konserwację zbiorów, 

4) prowadzi zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w zakresie edukacji czytelniczej, 

5) pełni dyżur podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu w celu umożliwienia dostępu do 

zbiorów biblioteki uczniom i nauczycielom. 

 

§33 

 

1. Do realizacji celów statutowych gimnazjum posiada odpowiednie pomieszczenia zapewniające 

właściwą realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

2. Gimnazjum dysponuje następującymi pracowniami przedmiotowymi: 

1) biologiczną, 

2) informatyczną, 

3) fizyczną, 

4) geograficzną, 

5) chemiczną. 

3. Pracownie wyposażone są w pomoce naukowe niezbędne w procesie dydaktycznym. 



 

4. Zasady zachowania się uczniów i nauczycieli w pracowniach, a w szczególności zasady BHP, 

zawarte są w regulaminach poszczególnych pracowni. Z regulaminami pracowni uczniowie 

zapoznawani są corocznie na pierwszych zajęciach przedmiotowych. 

5. Szkoła dysponuje ponadto pomieszczeniami służącymi do działalności dydaktycznej, zwanymi 

klasami, które wyposażone są w komputery i projektory umożliwiające korzystanie w procesie 

dydaktycznym z szerokich zasobów internetowych. 

6. W zakresie realizacji zadań statutowych gimnazjum zapewnia uczniom możliwość korzystania 

z: 

1) biblioteki, 

2) gabinetu psychologa szkolnego, 

3) gabinetu pielęgniarki, 

4) pomieszczeń sanitarno-higienicznych, 

5) szatni. 

 

Rozdział V 

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników Szkoły 

 

§ 34 

 

Pracownik ma prawo do: 

1) poszanowania godności osobistej, ochrony życia prywatnego i wykonywania pracy 

określonej w umowie, w warunkach zgodnych z zasadami higieny ochrony zdrowia oraz 

otrzymywania ustalonego wynagrodzenia, 

2) dokonywania na koszt Pracodawcy badań lekarskich rozstrzygających o przydatności do 

pracy na zajmowanym stanowisku, 

3) wyposażenia stanowiska pracy w sprzęt i materiały niezbędne do jej efektywnego 

wykonywania, 

4) otrzymywania instruktażu z zakresu: 

a) bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 

b) sposobu wykonywania przydzielonych obowiązków, 

5) doskonalenia i awansu zawodowego oraz wprowadzania innowacji według przyjętego 

planu rozwoju placówki oświatowej, 

6) wyrażania opinii usprawniających pracę placówki oświatowej, z poszanowaniem godności 

innych Pracowników, 

7) sprawiedliwej, rzeczowej i obiektywnej oceny pracy, 

8) otrzymywania odznaczeń, wyróżnień i nagród za wyróżniającą pracę, 

9) korzystania z ustalonych uprawnień socjalnych oraz gratyfikacji określonych: 

a) w przepisach prawa pracy, 

b) w regulaminach wewnętrznych, 

c) w decyzjach Pracodawcy, 

11) wglądu do własnej dokumentacji zawodowej w teczce akt osobowych. 

 

§ 35 

 

1. Nauczyciel Szkoły: 

1) realizuje podstawowe jej zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie 

z charakterem Szkoły opisanym w Statucie, 



 

2) wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju, 

3) przedkłada Dyrektorowi program nauczania do dopuszczenia w Szkole oraz proponuje 

podręcznik do nauczania przedmiotu, 

4) może tworzyć program autorski, 

5) zgłasza projekty innowacji pedagogicznych i przedstawia je do akceptacji Dyrektora, 

z zachowaniem odrębnych przepisów, w tym statutowych. 

2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów oraz dawanie im 

dobrego przykładu życia w Szkole. 

 

§ 36 

 

Wypełniając zadania statutowe Szkoły nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za: 

1) włączenie się w proces edukacyjny Szkoły zgodnie z jej charakterem, 

2) prawidłowe prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych i stosowanie właściwych 

metod pracy, 

3) tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy, 

4) poziom i wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej, 

5) uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych możliwości uczniów, 

6) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych w Szkole i poza nią, 

7) dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami, 

8) sprawiedliwe ocenianie pracy i zachowania uczniów, 

9) mienie Szkoły. 

 

§ 37 

 

Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z przepisami prawa oświatowego oraz odrębnymi 

przepisami obowiązującymi w Szkole zawartymi w regulaminie pracy. 

 

§ 38 

 

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub bloku przedmiotowego tworzą zespoły przedmiotowe 

określone co do rodzaju i składu na zebraniu Rady Pedagogicznej przed rozpoczęciem roku 

szkolnego. 

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez Dyrektora Szkoły przewodniczący 

zespołu. 

3. Zadaniem zespołu przedmiotowego jest: 

1) współdziałanie w realizacji programów nauczania, 

2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów i sposobów badania ich osiągnięć, 

3) wstępne opiniowanie programów własnych, innowacyjnych i eksperymentalnych, 

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, 

5) wspólne omawianie aktualnych problemów dydaktycznych, 

6) wspieranie początkujących nauczycieli, 

7) organizowanie konkursów przedmiotowych. 

 

  



 

§ 39 

 

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy. 

Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności (jeśli nie zajdą szczególne okoliczności) wskazane 

jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

2. Do zadań wychowawcy należy: 

1) otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów, 

2) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami /prawnymi opiekunami)/uczniów, 

3) udzielanie rodzicom /prawnym opiekunom/ informacji, porad, wskazówek, 

4) współpraca z pedagogiem i innymi pracownikami Szkoły w celu uzyskania pomocy dla 

uczniów, 

5) prawidłowe prowadzenie dokumentacji klasy, 

6) dokonywanie oceny wyników nauczania, 

7) opieka nad uczniami w czasie wycieczek, rekolekcji i innych zajęć poza terenem Szkoły, 

8) ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania. 

 

Rozdział VI 

Zasady rekrutacji do Szkoły 

 

§ 40 

 

Nabór uczniów do Szkoły odbywa się według postępowania kwalifikacyjnego ustalonego przez 

Dyrektora Szkoły na dany rok szkolny. Ostatecznym warunkiem przyjęcia ucznia do Gimnazjum 

jest dostarczenie przez niego świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia OKE 

o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej. Dopuszcza się przyjęcie ucznia do Szkoły w trakcie 

roku szkolnego lub cyklu kształcenia na mocy decyzji Dyrektora. 

 

Rozdział VII 

Prawa i obowiązki uczniów, rodzaje nagród i kar stosowanych wobec nich 

 

§ 41 

 

Uczeń staje się podmiotem praw i obowiązków w Szkole z chwilą wpisania go w poczet uczniów 

Szkoły. 

 

§ 42 

 

Uczniowie mają prawo do: 

1) życzliwego traktowania, zgodnie z charakterem wychowawczym Szkoły, 

2) dobrze zorganizowanego procesu wychowania, nauczania i opieki, 

3) znajomości programów nauczania i wychowania Szkoły, 

4) sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy, 

5) zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole, 

6) rozwijania zainteresowań i talentów, 

7) wpływania na życie swojej Szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim, 

8) wyrażanie swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych, 



 

9) korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o Prawach Dziecka, 

z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa polskiego i Statutu Szkoły. 

 

§ 43 

 

Uczniowie mają obowiązek: 

1) przestrzegania Statutu Szkoły, 

2) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w procesie edukacyjnym Szkoły, w lekcjach 

i innych zajęciach, 

3) odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców, innych pracowników Szkoły 

oraz koleżanek i kolegów, 

4) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i rozwój, 

5) godnego reprezentowania swej Szkoły, 

6) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole, 

7) schludnego ubierania się na co dzień, tj. dostosowanie stroju do charakteru zajęć 

i uroczystości szkolnych, 

8) dbałości o wygląd zewnętrzny, 

9) wyłączenia telefonu komórkowego na korytarzu przed zajęciami edukacyjnymi 

i nieużywanie go aż do zakończenia zajęć edukacyjnych (z wyjątkiem uzasadnionych 

sytuacji, kiedy na włączenie telefonu zgodzi się nauczyciel), 

10) przekazania nauczycielowi i odebrania z sekretariatu za pośrednictwem rodziców 

/prawnych opiekunów/ urządzenie elektronicznego, którego użycie nastąpiło podczas 

lekcji lub którego działanie zakłóca zajęcia edukacyjne. 

 

§ 44 

 

1. Ubranie ucznia gimnazjum powinno być wyrazem szacunku dla pracowników szkoły oraz 

koleżanek i kolegów, świadczyć o wysokiej kulturze osobistej uczniów i znajomości norm 

obyczajowych. Elementy stroju nie powinny nikogo rozpraszać, obrażać, prowokować lub 

stanowić potencjalnego zagrożenia dla siebie i innych. 

2. Strój codzienny ma być czysty, schludny i niewyzywający: 

1) uczennice i uczniowie powinni mieć zasłonięty tułów wraz z górną częścią ramion i ud, 

2) uczennice i uczniowie mogą nosić na terenie szkoły długie spodnie, w okresie letnim 

dozwolone są spodnie do kolan, 

3. Fryzura ucznia/uczennicy może mieć dowolną długość jednak jej kształt i kolor mają mieć 

charakter naturalny. Długie włosy nie powinny przeszkadzać w pracy na lekcji. 

4. Dopuszcza się noszenie biżuterii (kolczyki, pierścionki, bransoletki itp.). 

5. Niedozwolony jest piercing twarzy. 

6. Dozwolone jest używanie kosmetyków korygujących i maskujących. Należy jednak pamiętać, 

w przypadku makijażu, że szkoła jest miejscem pracy i nauki. 

7. Podczas uroczystości szkolnych i egzaminów maturalnych obowiązuje strój uroczysty: 

1) uczennice: biała bluzka, granatowa, szara lub czarna spódnica, spodnie, kostium, 

ewentualnie sukienka w podobnych kolorach, 

2) uczniowie: ciemny garnitur, koszula, krawat, ewentualnie biała koszula i długie, ciemne lub 

szare spodnie o klasycznym kroju. 

8. Strój uroczysty powinien zasłaniać brzuch, plecy, ramiona, biodra i uda. 



 

9. Obuwie uczennic i uczniów w sytuacjach odświętnych powinno harmonizować z resztą stroju 

– nie powinno być to obuwie typu sportowego. 

10. Niedozwolone jest noszenie odzieży oraz akcesoriów z wulgarnymi hasłami, emblematami 

propagującymi środki odurzające, przemoc, nietolerancję lub powszechnie potępiane 

ideologie. 

11. W budynku szkoły obowiązuje zakaz noszenia nakryć głowy. 

12. Odzież zewnętrzną należy zostawiać w szatni, a obuwie zewnętrzne należy zmieniać na 

obuwie używane wyłącznie na terenie szkoły. 

13. W przypadku kiedy strój lub wygląd ucznia/uczennicy budzi zastrzeżenia każdy pracownik 

szkoły ma prawo zwrócić mu uwagę. W tym przypadku uczeń powinien zastosować się do 

zaleceń. W kwestiach spornych związanych ze strojem lub wyglądem ucznia pierwsza 

instancja jest wychowawca klasy a następnie dyrektor szkoły. 

14. Ocena zachowania uwzględnia przestrzeganie wyżej wymienionych zasad dotyczących 

wyglądu i stroju ucznia/uczennicy. 

 

§ 45 

 

1. System nagród i kar stosowanych w szkole ma znaczenie wychowawcze i wspierające rozwój 

osoby; ma także wymiar wspierający innych uczniów. 

2. Uczeń może otrzymać nagrodę za: 

1) bardzo dobre wyniki w nauce, 

2) pracę społeczną, 

3) osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych i konkursach, 

4) osiągnięcia sportowe, 

5) wyróżniającą pracę w kole przedmiotowym, organizacji uczniowskiej, 

6) wzorową postawę ucznia. 

3. Za właściwe zachowanie uczeń może otrzymać: 

1) pochwałę wychowawcy, 

2) pochwałę rady pedagogicznej, 

3) pochwałę Dyrektora Szkoły wobec całej społeczności szkolnej, 

4) list pochwalny do rodziców ucznia /prawnych opiekunów/, 

5) nagrodę rzeczową przyznaną przez Dyrektora, 

6) stypendium naukowe przyznane przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej. 

4. W terminie siedmiu dni od otrzymania wymienionych w ust. 2 nagród i wyróżnień uczeń lub 

jego Rodzice /prawni opiekunowie/ maja prawo złożenia do dyrekcji gimnazjum w formie 

pisemnej zastrzeżeń do przyznanej nagrody. 

5. Dyrektor ma obowiązek rozpatrzenia wniesionych zastrzeżeń w terminie czternastu dni od 

ich złożenia. 

6. W przypadku niesatysfakcjonującego rozstrzygnięcia zastrzeżeń przez dyrektora gimnazjum 

uczeń lub Rodzice /prawni opiekunowie/ mogą odwołać się do organu prowadzącego 

gimnazjum. 

7. Uczeń może być ukarany za: 

1) nieprzestrzeganie Statutu Szkoły, 

2) naruszenie ogólnie przyjętych norm społecznych w Szkole i poza nią, 

3) palenie tytoniu, 

4) posiadanie lub spożycie alkoholu, 

5) zażywanie lub posiadanie narkotyków i innych środków odurzających, 



 

6) stosowanie cyberprzemocy. 

8. Za niewłaściwe zachowania uczeń otrzymuje karę: 

1) upomnienie wychowawcy w indywidualnej rozmowie z uczniem, 

2) naganę udzieloną przez wychowawcę, 

3) upomnienie przez Dyrektora, w indywidualnej rozmowie z uczniem, 

4) naganę udzieloną przez Dyrektora i zagrożenie skreśleniem z listy uczniów w przypadku 

następnego wykroczenia, 

5) obniżenie oceny zachowania, 

6) zakaz uczestnictwa w imprezach szkolnych i wycieczkach, 

7) skreślenie z listy uczniów. 

9. O każdej nagrodzie lub karze Szkoła informuje rodziców /prawnych opiekunów/ ucznia. 

10. Od wymierzonej kary uczeń za pośrednictwem rodziców /prawnych opiekunów/ ma prawo 

odwołać się w ciągu siedmiu dni do organu wyższego stopnia niż ten, który karę nałożył: 

1) od kary wymierzonej przez nauczyciela – do Dyrektora Szkoły, 

2) od kary wymierzonej przez Dyrektora – do organu prowadzącego. 

 

§ 46 

 

1. Skreślenie z listy uczniów następuje w drodze decyzji administracyjnej Dyrektora i może być 

zastosowane wobec jawnego i rażącego naruszenia Statutu Szkoły lub popełnienia ciężkiego 

wykroczenia. 

2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w następujących przypadkach: 

1) lekceważenia w sposób rażący Statutu oraz obowiązków szkolnych, 

2) zagrożenia w swoim zachowaniem dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych uczniów, 

3) udowodnionej kradzieży, 

4) przynoszenia alkoholu lub narkotyków na teren Szkoły albo też namawiania do ich 

spożywania, 

5) udowodnionego stanu wskazującego na spożycie alkoholu lub narkotyków, 

6) zaległości w płatności czesnego przez rodziców /prawnych opiekunów/ ucznia przez okres 

co najmniej dwóch miesięcy. 

3. Uczeń może być skreślony z listy uczniów decyzją Dyrektora Szkoły. W sprawach budzących 

wątpliwości Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej z wyłączeniem pkt. 2 podpunkt 6). 

4. Od decyzji Dyrektora Szkoły o skreśleniu z listy uczniów przysługuje prawo odwołania do 

organu prowadzącego w terminie 7 dni. 

5. Ostateczną instancją odwoławczą jest Kurator Oświaty w Lublinie. 

6. Z wnioskiem o wykreślenie ucznia z listy uczniów mogą wystąpić: 

1) Rodzice /prawni opiekunowie/, 

2) Dyrektor, 

3) Rada Pedagogiczna. 

7. Dyrektor Szkoły może w trakcie semestru zaproponować uczniowi, jego rodzicom /prawnym 

opiekunom/ zmianę Szkoły w przypadku braku postępów ucznia w nauce (np. licznych ocen 

dopuszczających). 

 

  



 

Rozdział VIII 

Ocenianie wewnątrzszkolne 

 

§ 47 

 

1. W Szkole funkcjonuje system oceniania wewnątrzszkolnego, którego zasady na początku roku 

szkolnego przedstawia się do wiadomości uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom). Oceny 

bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustala się według skali określonej 

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów 

i egzaminów w szkołach publicznych: 

1) stopień celujący – 6, 

2) stopień bardzo dobry – 5, 

3) stopień dobry – 4, 

4) stopień dostateczny – 3, 

5) stopień dopuszczający – 2, 

6) stopień niedostateczny – 1. 

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 

3) dobre, 

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie, 

6) naganne. 

 

§ 48 

 

1. Na początku roku szkolnego uczniowie oraz ich Rodzice /prawni opiekunowie/ informowani 

są przez nauczycieli o szczegółowych wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania 

z poszczególnych przedmiotów, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych (PSO – Przedmiotowy System 

Oceniania). 

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

/prawnych opiekunów/ o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej oceny 

zachowania. 

3. Osiągnięcia edukacyjne uczniów sprawdzane są przez nauczycieli przedmiotów 

z zastrzeżeniem § 50 na podstawie wypowiedzi pisemnych i ustnych ucznia, jego aktywności 

na zajęciach lekcyjnych i osiągnięć pozalekcyjnych (udział w konkursach, olimpiadach). 

4. Oceny są jawne dla uczniów oraz ich rodziców /prawnych opiekunów/ i w przypadku oceny za 

wypowiedź ustną lub pisemną powinny być zawsze ustnie uzasadnione przez nauczyciela. Na 

wniosek rodziców /prawnych opiekunów/ uzasadnienie powinno być sformułowane na piśmie. 



 

5. Nauczyciel ma obowiązek udostępnić sprawdzone i ocenione bieżące prace pisemne uczniowi 

i jego rodzicom /prawnym opiekunom/. Uczeń i jego Rodzice /prawni opiekunowie/ mają 

prawo do otrzymania kserokopii sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej ucznia w każdym 

czasie. Oryginały prac pisemnych ucznia przechowywane są przez nauczycieli poszczególnych 

przedmiotów do końca danego roku szkolnego. 

 

§ 49 

 

Nauczyciel jest obowiązany uwzględnić, oceniając ucznia, opinie specjalistycznych poradni 

psychologicznych, pedagogicznych i dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. 

 

§ 50 

 

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

i zajęć artystycznych należy brać pod uwagę wysiłek ucznia w wywiązywaniu się 

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie 

opinii wydanej przez lekarza, na czas określony przez lekarza. 

3. Uczeń z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, afazją, niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, z autyzmem w tym zespołem Aspergera może być zwolniony z nauki drugiego 

języka obcego. 

 

§ 51 

 

Klasyfikacja śródroczna uczniów odbywa się raz w roku w terminie wyznaczonym przez 

Dyrektora Szkoły zgodnie z kalendarzem roku szkolnego opublikowanym przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

 

 

§ 52 

 

Na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną i roczną nauczyciele oraz wychowawca klasy informują 

uczniów oraz ich rodziców /prawnych opiekunów/ na zebraniach o przewidywanych śródrocznych 

i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania. Informacje o 

przewidywanych ocenach niedostatecznych przekazywane są uczniom oraz ich rodzicom 

(opiekunom prawnym); przy czym rodzicom /prawnym opiekunom/ w formie pisemnej. 

 

§ 53 

 

1. Uczeń ma prawo zwrócić się na piśmie do nauczyciela danego przedmiotu, z którego 

przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna nie jest dla niego satysfakcjonująca o określenie 

warunków i formy podniesienia przewidywanej oceny z danego przedmiotu. Nauczyciel, 

również na piśmie, określa warunki i formę uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z danego przedmiotu. Jeżeli postawa ucznia i jego praca w trakcie roku 

szkolnego budzi zastrzeżenia nauczyciela, ma on prawo nie wyrazić zgody na podniesienie 

przewidywanej przez siebie oceny z danego przedmiotu i na piśmie uzasadnia swoja decyzję. 



 

W takim przypadku uczeń ma prawo odwołać się do Dyrektora Szkoły, a ten, jeżeli uzna to za 

uzasadnione, wyznacza termin egzaminu składającego się z części pisemnej i ustnej z danego 

przedmiotu według procedury egzaminu klasyfikacyjnego. 

2. Jeżeli przewidywana klasyfikacyjna ocena roczna zachowania nie satysfakcjonuje ucznia, ma 

on prawo zwrócić się na piśmie do nauczyciela - wychowawcy o ustalenie wyższej niż 

przewidywana ocena. Nauczyciel – wychowawca po konsultacji z uczniami danej klasy 

i konsultacji z nauczycielami uczącymi ucznia decyduje o ustaleniu wyższej niż przewidywana 

ocena lub utrzymaniu przewidywanej oceny zachowania. Decyzja wychowawcy jest 

ostateczna. 

 

§ 54 

 

1. Oceny bieżące, śródroczne oceny klasyfikacyjne i roczne oceny klasyfikacyjne ustala się 

według skali określonej w § 47 pkt. 1. 

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele. 

 

§ 55 

 

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz samego ucznia i uwzględnieniu tych 

opinii. Ocena zachowania nie ma wpływu na promocję ucznia do następnej klasy 

z zastrzeżeniem § 55 pkt. 4. 

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala się według skali określonej w § 47 

pkt. 2. 

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na 

jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej. 

 

§ 56 

 

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

opuścił więcej niż 50% czasu przeznaczonego na zajęcia z poszczególnych przedmiotów i brak 

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

ucznia na zajęciach. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na 

wniosek jego rodziców /prawnych opiekunów/ Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na 

egzamin klasyfikacyjny, o ile uzna za zasadne argumenty ucznia lub jego rodziców /prawnych 

opiekunów/ zawarte we wniosku. 

4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem pkt. 5. 

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

informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 



 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego ustala się z uczniem i jego rodzicami /prawnymi opiekunami/. 

7. Egzamin  klasyfikacyjny  przeprowadza  nauczyciel  danego  przedmiotu  w  obecności 

wskazanego przez Dyrektora nauczyciela takiego samego lub pokrewnego przedmiotu, 

z zastrzeżeniem pkt. 11. 

8. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni Rodzice /prawni opiekunowie/ ucznia 

w charakterze obserwatorów. 

9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: imiona 

nazwiska nauczycieli, a w przypadku ucznia, o którym mowa w pkt. 11, skład komisji, termin 

egzaminu klasyfikacyjnego, zadania egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz 

uzyskane oceny. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację 

o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

10. Protokół, o którym mowa w pkt. 9 sporządza nauczyciel wskazany przez Dyrektora Szkoły. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, któremu zezwolono na spełnianie obowiązku szkolnego 

poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji 

wchodzą Dyrektor Szkoły oraz nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem spełniającym obowiązek szkolny poza szkołą, 

oraz jego rodzicami /prawnymi opiekunami/ liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może 

zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

 

§ 57 

 

1. Uczeń lub jego Rodzice /prawni opiekunowie/ mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, 

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

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny. 

2. Zastrzeżenia mogą być składane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 

2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Jeżeli 

Dyrektor uzna racje wnoszących zastrzeżenia, powołuje: 

1) w przypadku zajęć edukacyjnych komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości 

i umiejętności, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych 

zajęć edukacyjnych, 

2) w przypadku oceny zachowania komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby 

głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

4. Termin sprawdzianu ustala Dyrektor w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami /prawnymi 

opiekunami/, przy czym sprawdzian, o którym mowa w pkt. 2 podpunkt 1), przeprowadza się 

nie później niż 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

5. W skład komisji przeprowadzającej sprawdzian wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły lub jego zastępca jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) dwaj nauczyciele Szkoły lub innej szkoły prowadzący takie same zajęcia edukacyjne. 

6. W skład komisji w sprawie ustalenia oceny zachowania wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły lub jego zastępca jako przewodniczący komisji, 

2) wychowawca klasy, 



 

3) wskazany przez Dyrektora jeden z nauczycieli prowadzący zajęcia edukacyjne w tej 

klasie, 

4) psycholog, 

5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. 

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

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

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

edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: skład komisji, termin 

sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę, 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: skład komisji, termin posiedzenia 

komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

8. Protokół wymieniony w pkt. 7 stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

§ 58 

 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał 

roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

2. Uczeń, który otrzymał średnią ocen z przedmiotów co najmniej 4,75 oraz co najmniej ocenę 

bardzo dobrą zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

Do średniej wlicza się oceny z przedmiotów uznanych za obowiązkowe w danym oddziale pod 

warunkiem, że istnieje dla tych przedmiotów podstawa programowa zatwierdzona przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

3. Uczniowi, który osiągnął średnią śródrocznych ocen klasyfikacyjnych lub rocznych ocen 

klasyfikacyjnych co najmniej 5,0 (z uwzględnieniem ocen ze wszystkich przedmiotów 

uznanych przez Szkołę za obowiązkowe dla danej klasy), a z zachowania przynajmniej ocenę 

bardzo dobrą, przysługuje stypendium naukowe na następny okres w kwocie ustalonej przez 

osobę prowadzącą Szkołę. 

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują roczną ocenę 

klasyfikacyjną celującą z danych zajęć edukacyjnych. 

5. Na świadectwach szkolnych w części dotyczącej osiągnięć ucznia odnotowuje się uzyskane 

nagrody lub honorowane miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych 

organizowanych przez Kuratora Oświaty, a także osiągnięcia w zawodach sportowych lub 

artystycznych uzyskane co najmniej na szczeblu powiatowym. Odnotowuje się również 

osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (np. wolontariat na rzecz środowiska 

pozaszkolnego lub działania tego typu na terenie Szkoły). 

 

§ 59 

 

1. Uczeń, który otrzymał w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał ocenę niedostateczną z jednych 

albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzaminy poprawkowe. 

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

muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, techniki, zajęć technicznych, wychowania 

fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. 



 

4. W skład komisji przeprowadzającej egzamin poprawkowy wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły lub jego zastępca jako przewodniczący, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia jako egzaminator, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia jako członek komisji. 

5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zgodnie z przepisami 

rozporządzenia w sprawie oceniania. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

6. W ciągu 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego uczeń lub jego 

Rodzice /prawni opiekunowie/ mogą złożyć zastrzeżenia dotyczące trybu ustalania oceny. 

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

wyższej i powtarza klasę. 

8. Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie 

zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem 

że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane 

w klasie programowo wyższej. 

 

§ 60 

 

1. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał oceny wyższe od 

oceny niedostatecznej i przystąpił do egzaminu gimnazjalnego. 

2. Uczeń kończący gimnazjum otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku 

klasyfikacji końcowej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą 

ocenę zachowania. 

 

§ 61 

 

1. W Szkole ustalone są szczegółowe kryteria ocen dla wszystkich zajęć edukacyjnych. 

2. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

1) posiada wiedzę wykraczającą znacznie poza zakres materiału programowego, 

2) systematycznie wzbogaca swą wiedzę, 

3) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 

lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, 

rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy, 

4) potrafi poprawnie rozumować, umie wiązać wiedzę zdobytą na wielu przedmiotach, 

całościowo ujmuje problemy, 

5) wyraża samodzielną ocenę zagadnień i problemów, 

6) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych 

i innych, kwalifikując się do finałów, 

7) jest autorem wykonanych dowolną techniką prac o dużych wartościach poznawczych, 

dydaktycznych lub artystycznych. 

3. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) posiada zasób wiedzy określany programem oraz wiedzę uzyskaną w wyniku rozwijania 

dodatkowych zainteresowań, 

2) sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych źródeł informacji, 

3) samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela posługując się 

nabytymi umiejętnościami, 

4) rozwiązuje dodatkowe zadania o wysokim stopniu trudności, 

5) wykazuje aktywną postawę w czasie lekcji, pracuje systematycznie, 



 

6) bierze udział w konkursach i olimpiadach, 

7) dobrowolnie wykonuje różne prace związane ze zdobywaniem i integracją zdobytej wiedzy, 

8) posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w nowych sytuacjach poznawczych. 

4. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym, 

2) potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji, 

3) umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, natomiast zadania o stopniu trudniejszym 

wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, 

4) rozwiązuje niektóre dodatkowe zadania o wysokim stopniu trudności, 

5) poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo – skutkowych, umie samodzielnie 

wnioskować, 

6) jest aktywny w czasie lekcji, 

7) potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w procesie dalszego kształcenia i życiu codziennym. 

5. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował podstawowe elementy wiadomości programowych pozwalające na rozumienie 

najważniejszych zagadnień, 

2) potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji, 

3) potrafi wykonywać typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, 

4) w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym i wskazuje gotowość 

do rozwijania swych umiejętności. 

6. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

1) nie opanował w sposób dostateczny materiału przewidzianego programem i jego wiedza 

posiada znaczne braki, które jednak można usunąć w dłuższym okresie czasu, 

2) pod kierunkiem nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia wymagające zastosowania 

podstawowej wiedzy i umiejętności, 

3) wykazuje chęć do dalszej nauki, co przy dalszej pomocy nauczyciela umożliwi mu dalsze 

kształcenie i rokuje osiągnięcie wymaganego minimum wiedzy i umiejętności 

przewidzianych programem. 

7. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

1) nie opanował wiadomości programowych w dostatecznym zakresie, umożliwiającym mu 

przejście do wyższego poziomu kształcenia, 

2) nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych 

umiejętności. 

 

§ 62 

 

Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu 

opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

2. Proponowana ocena klasyfikacyjna zachowania powinna być podana do wiadomości ucznia 

oraz jego rodziców /prawnych opiekunów/ na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 

rady pedagogicznej. 

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

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycje gimnazjum, 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

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



 

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

7) okazywanie szacunku innym osobom, 

8) przestrzeganie zasad wyglądu i stroju zawartych w Statucie szkoły. 

4. O wystawieniu przez wychowawcę danej oceny, decyduje spełnienie przez ucznia większości 

kryteriów. 

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie gimnazjum, z zastrzeżeniem ust. 

6. 

6. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej 

lub nieukończeniu gimnazjum przez ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono 

naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

 

§ 63 

 

1. W Gimnazjum ustalone są szczegółowe kryteria ocen zachowania. 

2. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

1) wywiązuje się z obowiązków szkolnych w sposób wyróżniający go spośród zespołu 

klasowego, 

2) dba  o  dobrą  opinię  całej  społeczności  szkolnej  godnie  reprezentując  ją  na  zewnątrz 

(konkursy, olimpiady, zawody sportowe, akcje charytatywne, uczestnictwo w poczcie 

sztandarowym), 

3) bierze aktywny udział w uroczystościach szkolnych, w życiu Szkoły i klasy, dbając 

o tradycję Szkoły, 

4) posługuje się poprawną polszczyzną, dba o kulturę słowa, 

5) swoim zachowaniem nie stwarza zagrożenia dla siebie i innych, 

6) jego postawa wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły jest nienaganna; 

7) nie opuścił ani jednej lekcji bez usprawiedliwienia, nie spóźnia się, jest zdyscyplinowany. 

3. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) wywiązuje się rzetelnie z obowiązków szkolnych; 

2) dba o dobrą opinię społeczności szkolnej, wykazuje zainteresowanie godnym 

reprezentowaniem jej na zewnątrz (stara się uczestniczyć w konkursach, zawodach, akcjach 

charytatywnych w miarę swoich możliwości), 

3) bierze aktywny udział w życiu Szkoły i klasy, dba o tradycję Szkoły, 

4) posługuje się poprawną polszczyzną, dba o kulturę języka, 

5) swoim zachowaniem nie stwarza zagrożenia dla siebie i innych, 

6) jego postawa wobec kolegów, nauczycieli i pracowników Szkoły nie budzi zastrzeżeń, 

7) nie opuszcza lekcji, nie spóźnia się, stara się być zdyscyplinowany. 

4. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) wywiązuje się z obowiązków szkolnych, 

2) dba o dobrą opinię społeczności szkolnej, choć nie wykazuje szczególnego zainteresowania 

reprezentowaniem Szkoły na zewnątrz, 

3) bierze udział w życiu klasy i Szkoły w stopniu zadowalającym, 

4) stara się dbać o poprawność i kulturę języka, 

5) swoim zachowaniem nie stwarza zagrożenia dla siebie i innych, 

6) jego postawa wobec kolegów, nauczycieli i pracowników Szkoły jest poprawna, 



 

7) zdarza mu się sporadycznie opuścić lekcje bez usprawiedliwienia  lub spóźnić się na zajęcia, 

stara się być zdyscyplinowany. 

5. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

1) nie zawsze wywiązuje się z obowiązków szkolnych w sposób zadowalający, 

2) dba o dobrą opinię społeczności szkolnej, nie uczestniczy w dodatkowych zajęciach 

i imprezach promujących Szkołę na zewnątrz, 

3) wykazuje małą aktywność i nie włącza się w życie klasy i Szkoły, 

4) stara się dbać o poprawność i kulturę języka, 

5) swoim zachowaniem nie stwarza zagrożenia dla siebie i innych, 

6) jego postawa wobec kolegów, nauczycieli i pracowników Szkoły jest poprawna, 

7) zdarza mu się opuścić lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnić się na zajęcia, stara się być 

zdyscyplinowany. 

6. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

1) nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, 

2) swoim zachowaniem nie przysparza chluby szkole, nie dba o jej tradycję, 

3) nie dba o poprawność i kulturę języka, 

4) zdarza mu się stwarzać sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, 

5) jego postawa wobec kolegów, nauczycieli i pracowników Szkoły budzi zastrzeżenia, 

6) opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia, spóźnia się na zajęcia, jego zachowanie na lekcjach 

budzi zastrzeżenia. 

7. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

1) w sposób wyraźny lekceważy obowiązki szkolne, 

2) jego zachowanie godzi w dobre imię Szkoły, 

3) staje się negatywnym przykładem dla innych manifestując swoje lekceważenie zasad 

poprawności i kultury języka, demoralizuje innych, 

4) stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, 

5) rażąco narusza zasady współżycia w zespole klasowym i szkolnym, 

6) nagminnie opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia, spóźnia się na lekcje, niegodnie 

zachowuje się w czasie zajęć. 

 

Rozdział IX 

Budżet Szkoły 

 

§ 64 

 

1. Budżet Szkoły tworzy się z dotacji ustalonej na podstawie odrębnych przepisów 

i przekazywanych przez Urzędu Miasta Lublin, czesnego wnoszonego przez rodziców 

(prawnych opiekunów) oraz ze wsparcia finansowego i materialnego oraz usług osób 

i instytucji. 

2. Szkoła może wprowadzić obowiązek uiszczania wpisowego, które nie podlega zwrotowi. 

3. Wysokość wpisowego i czesnego ustala organ prowadzący. 

4. Czesne obowiązuje od momentu przyjęcia do Szkoły do momentu zakończenia nauki 

z uwzględnieniem miesięcy wakacyjnych także tych, które występują po ostatnim dla ucznia 

roku szkolnym. 

5. W zakresie gospodarki finansowej Dyrektor Szkoły prowadzi ją i zarządza środkami 

finansowymi zgodnie z zasadami w tym zakresie ustalonymi przez podmiot prowadzący 



 

i podlega nadzorowi organu prowadzącego oraz kontroli organu dotującego w zakresie 

środków publicznych otrzymanych z dotacji. 

6. Dotacja podlega rozliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami oraz kontroli w zakresie jej 

wykorzystania. 

 

Rozdział X 

Przepisy końcowe 

 

§ 65 

 

1. Statut nadaje Gimnazjum organ prowadzący. 

2. Statut Szkoły nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami prawa. 

3. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli i innych 

pracowników. 
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